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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους αποτελεί προσδιοριστικό 

παράγοντα της επίτευξης των οργανωσιακών στόχων. Προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι που έχει θέσει ένας οργανισμός, θα πρέπει να αυξηθεί η εργασιακή 

ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. Η παρακίνηση των 

τελευταίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Εκτός από την παρακίνηση των εργαζομένων, όμως, η ικανοποίησή τους 

από την εργασία επηρεάζεται και από την ηγεσία του οργανισμού. Η ηγεσία 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και το αν θα εφαρμοστεί κάποια παρακίνηση, καθώς 

και οι μορφές παρακίνησης που θα εφαρμοστούν. Υπάρχουν διάφορες μορφές 

παρακίνησης, όπως το ιεραρχικό μοντέλο του Maslow, η θεωρία της γνωστικής 

ασυμφωνίας, η θεωρία δύο παραγόντων του Herzberg. Αυτό που έχει ιδιαίτερη 

σημασία είναι ότι, στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, εφαρμόζονται 

συγκεκριμένες μέθοδοι παρακίνησης, που βασίζονται για παράδειγμα όχι σε 

οικονομικές ανταμοιβές, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των δημοσίων 

μονάδων και της φύσης της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η παρούσα έρευνα 

στοχεύει στο να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ηγεσίας και της παρακίνησης των 

εργαζομένων σε δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. Το δείγμα της έρευνας 

αποτελείται από 100 εργαζομένους σε δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες της 

Θεσσαλονίκης, που κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο 

της ποσοτικής έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι 

εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία παρακινούνται ως επί το πλείστον από 

εσωτερικές μεθόδους παρακίνησης και από υψηλότερες αξίες. Οι σημαντικότεροι 

παράγοντες υποκίνησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία είναι οι 

αρμοδιότητες και η αυτονομία ως προς την εργασία τους, ο σεβασμός της εργασίας 

τους, το κατά πόσο αισθάνονται ως σημαντικοί στο νοσοκομείο στο οποίο 

εργάζονται, καθώς και η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Επίσης, 

βρέθηκε ότι υιοθετείται ένα περισσότερο αυταρχικό στυλ διοίκησης των δημοσίων 

νοσοκομείων. Τέλος, βρέθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηγεσίας και των 

μορφών παρακίνησης των εργαζομένων, αλλά και ότι η υποκίνηση δε σχετίζεται με 

την οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: υποκίνηση, ηγεσία, δημόσιος τομέας, νοσοκομειακές μονάδες,  
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ABSTRACT 

 

Employees’ satisfaction is a determinant of the achievement of organizational 

objectives. In order to achieve the objectives set by an organization job satisfaction 

and organizational commitment of employees should be increased. The motivation of 

the employees is an important factor that can lead towards this direction. In addition 

to motivation, however, employees’ satisfaction is also influenced by the leadership 

of the organization. Leadership determines to a large extent whether motivation will 

be applied, and the motivation methods that will be implemented. There are various 

forms of motivation, such as Maslow's hierarchical needs model, the theory of 

cognitive inconsistency, the theory of two factors of Herzberg. What is particularly 

important is that the public hospitals, specific motivational methods are applied, based 

for example not on financial rewards, due to the working conditions of public units 

and the nature of the organization and operation of public sector. This research aims 

to investigate the relationship between leadership and motivation of employees in 

public hospitals. The sample consists of 100 employees in public hospitals of 

Thessaloniki, who were asked to complete a questionnaire in the context of 

quantitative research. The results indicated that employees in public hospitals are 

motivated mostly by internal methods of motivation and higher values. The most 

important motivational factors in public hospitals are the responsibilities and 

autonomy in employees’ work, respect for their work, the extent to which they 

consider themselves as important to the hospital, and the existence of appropriate 

working conditions. It was also found that a more authoritarian style of management 

is adopted in public hospitals. Finally, it was found that there is a correlation between 

leadership styles and employees’ motivation, as well as that the motivation is not 

related to the organizational commitment of employees. 

 

Keywords: motivation, leadership, public sector, hospitals 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τοποθέτηση του προβλήματος 

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα σύνολο διαδικασιών που στόχο 

έχουν να αξιοποιήσει ένας οργανισμός στο έπακρο τις δυνατότητες που 

προσφέρονται στη βάση του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει, με απώτερο 

αποτέλεσμα την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων που έχουν τεθεί από αυτόν 

(Winfield et al., 2004; Tyson, 2006; Senyucel, 2009). Η ικανοποίηση των 

εργαζομένων από την εργασία τους αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της 

επίτευξης των οργανωσιακών στόχων, καθώς αυξημένα επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης, 

αποδοτικότητας, παραγωγικότητας, καθώς και ικανοποίησης των πελατών του 

οργανισμού (Claes και Van de Ven, 2008; Rosales et al., 2013). Κατά συνέπεια, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει ένας οργανισμός, θα πρέπει να 

αυξηθεί η εργασιακή ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. Η 

παρακίνηση των τελευταίων αποτελεί σημαντικό παράγοντα που μπορεί να οδηγήσει 

προς αυτήν την κατεύθυνση (Ayub και Rafif, 2011). Αυτό οφείλεται στην έννοια της 

παρακίνησης, η οποία δίνει έμφαση στον προσδιορισμό των τρόπων εκείνων με τους 

οποίους οι εργαζόμενοι μπορούν να υποκινηθούν, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην 

επίτευξη των οργανωσιακών στόχων, στη βάση των αναγκών και της 

προσωπικότητάς τους (Bostan et al., 2009). 

 

Εκτός από την παρακίνηση των εργαζομένων, όμως, η ικανοποίησή τους από την 

εργασία επηρεάζεται και από την ηγεσία του οργανισμού (Manz et al., 2011; Shriberg 

και Shriberg, 2011). Επιπρόσθετα, υποστηρίζεται πως η ηγεσία, δηλαδή το στυλ 

ηγεσίας ενός οργανισμού, προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και το αν θα εφαρμοστεί 

κάποια παρακίνηση, καθώς και οι μορφές παρακίνησης που θα εφαρμοστούν 

(Μιχιώτης και Καμπούρη, 2007; den Hartog et al., 2007; Holtz και Harold, 2008).  

 

Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο είναι ότι υπάρχει μία διαφορά 

μεταξύ της παρακίνησης των εργαζομένων σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. 

Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των δημοσίων μονάδων και στη 

φύση της οργάνωσης και λειτουργίας τους (Festré και Garrouste, 2008). Επί 

παραδείγματι, η χρήση των οικονομικών ανταμοιβών ως μορφή παρακίνησης είναι 
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πολύ πιο δύσκολη, έως ακατόρθωτη πολλές φορές, στην περίπτωση των δημοσίων 

οργανισμών. Ο Wright (2003) επισημαίνει ότι η κατανόηση των αναγκών και των 

μορφών υποκίνησης που επιθυμούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είναι 

απαραίτητη για τη δόμηση ενός οργανωτικού περιβάλλοντος και συστήματα παροχής 

κινήτρων ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις αυτές. Επιπλέον, η έννοια του 

κινήτρου στις δημόσιες υπηρεσίες ποικίλλει από διάφορους κλάδους και τομείς, αλλά 

ο ορισμός του έχει μια κοινή βάση, αναφορικά με κίνητρα και δράσεις στο δημόσιο 

τομέα που αποσκοπούν να κάνουν καλό για τους άλλους και να διαμορφώνουν την 

ευημερία της κοινωνίας. Κατά συνέπεια, σε αυτούς τους οργανισμούς η παρακίνηση 

των εργαζομένων θα πρέπει να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους.  

 

Με αναφορά στους δημόσιους νοσοκομειακούς οργανισμούς, οι μέθοδοι 

παρακίνησης που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τη φύση και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών των οργανισμών (Festré και Garrouste, 2008), 

όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή την προσωπικότητα, των εργαζομένων, 

καθώς όλοι οι εργαζόμενοι δεν υποκινούνται με τον ίδιο τρόπο (Prendergast, 2008). 

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ο ηγέτης μπορεί 

να παρακινήσει τους εργαζομένους είτε μέσω της συμπεριφοράς του (Manz et al., 

2011), είτε μέσα από την παροχή συγκεκριμένων παροχών και γενικά μορφών 

υποκίνησης (den Hartog et al., 2007; Holtz και Harold, 2008). Συνεπώς, υπάρχει μία 

σχέση μεταξύ του στυλ ηγεσίας και της παρακίνησης των εργαζομένων (Oreg και 

Berson, 2011). 

 

Σκοπός της εργασίας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της ηγεσίας και 

της παρακίνησης των εργαζομένων σε δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. Με βάση το 

σκοπό της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσει αυτή η 

εργασία να δώσει απάντηση είναι τα εξής: 

1. Ποιες είναι οι μορφές παρακίνησης που υποκινούν τους εργαζόμενους στις 

δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες; 

2. Ποιο είναι το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται στις δημόσιες νοσοκομειακές 

μονάδες; 

3. Πώς συνδέεται το στυλ ηγεσίας με την εφαρμογή συγκεκριμένων μορφών 

παρακίνησης των εργαζομένων; 
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Ενδιαφέρον της έρευνας και προσδοκόμενα αποτελέσματα 

Το ενδιαφέρον αυτής της έρευνας απορρέει από διάφορους λόγους. Ο πρώτος αφορά 

τη σημασία της παρακίνησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Πιο 

συγκεκριμένα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, η παρακίνηση των εργαζομένων οδηγεί 

σε υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και κατά συνέπεια σε υψηλότερη 

ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και της ικανοποίησης των ασθενών 

(Ζοπουνίδης και Φραγκιαδάκης, 2008; Molyneux, 2011).  

 

Ο δεύτερος συνδέεται με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύστημα υγείας. Πιο 

αναλυτικά, τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο 

σύστημα υγείας, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κρατικών κονδυλίων για 

την υγεία, τη μείωση των οικονομικών απολαβών των εργαζομένων, καθώς και 

αλλαγές στον τρόπο εργασίας (π.χ. μείωση προσωπικού, υψηλός φόρτος εργασίας 

εξαιτίας της μη επάρκειας του προσωπικού, συνένωση μονάδων) που έχουν 

αντίκτυπο στον τρόπο διοίκησης των δημοσίων νοσοκομείων, αλλά και στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους. Κατά συνέπεια, έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να μελετηθεί το ζήτημα της παρακίνησης των εργαζομένων στα δημόσια 

νοσοκομεία. Ακόμα και αν έχουν γίνει αρκετές έρευνες σε αυτό το πεδίο, οι 

τελευταίες αλλαγές καθιστούν αναγκαία και ενδιαφέρουσα αυτήν την έρευνα. 

 

Δομή της εργασίας 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει 

τις έννοιες της παρακίνησης των εργαζομένων και της ηγεσίας. Πιο αναλυτικά, σε 

αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται η έννοια και η σημασία της παρακίνησης των 

εργαζομένων, οι θεωρίες και οι μορφές παρακίνησης, το ζήτημα της παρακίνησης στο 

δημόσιο τομέα, η έννοια της ηγεσίας, καθώς και τα στυλ ηγεσίας. Το δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζει πώς το στυλ ηγεσίας επιδρά στην παρακίνηση των εργαζομένων, 

παρουσιάζοντας προηγούμενες έρευνες σχετικά με την επίδραση της ηγεσίας στην 

παρακίνηση των εργαζομένων στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. Το τρίτο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τη μέθοδο, το μεθοδολογικό εργαλείο, το δείγμα και τη 

διαδικασία της παρούσας έρευνας. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα 

αποτελέσματα της έρευνας, δηλαδή της στατιστικής ανάλυσης. Το πέμπτο και 
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τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζει τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας στη βάση 

των τριών ερευνητικών ερωτημάτων που έχουν τεθεί και σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα προηγουμένων μελετών, καταθέτει προτάσεις πρακτικής εφαρμογής, 

αλλά και περαιτέρω έρευνας, στη βάση των ευρημάτων της παρούσης και των 

περιορισμών αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

 

1.1 Η έννοια και η σημασία της παρακίνησης εργαζομένων  

 

1.1.1 Έννοια της υποκίνησης 

Η υποκίνηση, ή αλλιώς παρακίνηση, αποτελεί ένα σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αναφέρουν οι Barkoukis et al. 

(2008). Συνολικά, η υποκίνηση συνδέεται με μία συγκεκριμένη συμπεριφορά από 

μέρους των ατόμων, προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι που έχουν 

τεθεί από τα άτομα αυτά (Schmidt et al., 1996). Η παρακίνηση αντιπροσωπεύει την 

εσωτερική κατάσταση ενός ατόμου που κινεί και καθορίζει τη συμπεριφορά του προς 

έναν σκοπό που, μόλις αυτός επιτευχθεί, θα καθορίσει το επίπεδο ικανοποίησης της 

ανάγκης του ατόμου (Middlemist, 1988, όπως αναφέρεται στους Bostan et al., 2009). 

Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, η παρακίνηση είναι το σύνολο των εσωτερικών 

στοιχείων της συμπεριφοράς ενός ατόμου, που είτε γεννήθηκαν, είτε είναι επίκτητα, 

είναι είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, αποτελούν είτε απλές φυσικές ανάγκες είτε και 

αφηρημένα ιδεώδη (Zigo, όπως αναφέρεται στους Bostan et al., 2009). 

 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων, ή 

αλλιώς που υποκινούν τα άτομα να υιοθετήσουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά σε 

έναν οργανισμό, όπως επισημαίνουν διάφοροι ερευνητές στη βάση των θεωριών 

παρακίνησης που θα εξεταστούν στην επόμενη ενότητα (Winfield et al., 2004; Kotler 

και Keller, 2006; Tyson, 2006): οικονομικές ανταμοιβές, ηθικές ανταμοιβές, 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, βελτίωση της επικοινωνίας εντός του οργανισμού, 

διαπροσωπικές σχέσεις, συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, 

δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας, θέσπιση υψηλότερων στόχων προς επίτευξη. 

 

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως, δεδομένου ότι η υποκίνηση των 

εργαζομένων αφορά μία συγκεκριμένη συμπεριφορά από πλευράς αυτών, συνδέεται 

με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

τους, με τις επιθυμίες τους, καθώς και με το πώς αντιλαμβάνονται την 
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αλληλεπίδρασή τους με το εργασιακό περιβάλλον (Winfield et al., 2004; Senyucel, 

2009). Οι θεωρίες των κινήτρων προκύπτουν από τις ατομικές ανάγκες και / ή 

επιθυμίες. Αυτές οι ανάγκες και επιθυμίες μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του 

χρόνου, ενώ την ίδια στιγμή είναι διαφορετικές μεταξύ των ατόμων (Locke, 1997; 

Cadona et al., 2003). Αυτό σημαίνει πως όλοι οι παράγοντες παρακίνησης δεν 

υποκινούν στον ίδιο βαθμό και με τον ίδιο τρόπο τους εργαζομένους σε έναν 

οργανισμό και για αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικές μορφές 

υποκίνησης στη βάση των διαφορών των εργαζομένων (Prendergast, 2008). 

 

1.1.2 Σημασία της υποκίνησης των εργαζομένων 

Η θεωρία παρακίνησης μπορεί να είναι συναρπαστική στους κοινωνικούς 

επιστήμονες ως μια αφηρημένη έννοια, έχει μια πολύ ισχυρότερη πρακτική σημασία 

για τους managers. Αυτό το οποίο επιτυγχάνεται από τον οργανισμό εξαρτάται από 

την ανθρώπινη δραστηριότητα. Εξαιτίας αυτής της διαπίστωσης, οι managers θέλουν 

τους υφισταμένους που να διοχετεύουν πρόθυμα την ενέργειά τους σε καθήκοντα που 

τους ανατίθενται (Child, 1984). Ωστόσο, οι άνθρωποι συνήθως εργάζονται για έναν 

οργανισμό προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι δείχνουν ενδιαφέρον περισσότερο για την 

επίτευξη των δικών τους προσωπικών στόχων, από ότι να ικανοποιήσουν τους 

στόχους που καθορίζονται από τον οργανισμό ή από τους managers. 

 

Για το λόγο αυτό, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι managers για τις μορφές 

παρακίνησης τείνει να είναι ιδιαίτερα καθοριστικό για τον οργανισμό. Οι managers 

θα πρέπει να έχουν τη γνώση σχετικά με το τι παρακινεί τους εργαζομένους, ούτως 

ώστε να ελέγξουν την απόδοσή τους και να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητά τους. Επιπλέον, η απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από την παρακίνηση 

και αυτό δηλώνεται από τον Vroom (1964, όπως αναφέρεται στους Kotler και Keller, 

2006), ο οποίος υποστηρίζει ότι η εκτέλεση της εργασίας είναι συνάρτηση των τριών 

παραγόντων που δίνονται στην παρακάτω εξίσωση: 

P = f (E, A, M)  

 P είναι η απόδοση (Performance) 

 E είναι το περιβάλλον (Environment) εντός του οποίου εκτελείται η εργασία   

 A είναι η ικανότητα (Ability) και αναφέρεται στη γνώση και την ικανότητα 

των εργαζομένων να εκτελέσουν την εργασία τους 
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 M είναι η παρακίνηση (Motivation) 

 

Η σχέση μεταξύ της παροχής κινήτρων και της απόδοσης των εργαζομένων δηλώνεται 

σαφώς από τους Shaari et al. (2002), σύμφωνα με τους οποίους η απόδοση στην 

εργασία είναι συνάρτηση της ικανότητας των εργαζομένων και των κινήτρων. 

Επιπλέον, η απόδοση στην εργασία αναφέρεται σε αυτές τις συμπεριφορές που 

οδηγούν στην εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων της εταιρείας. Σε αυτό το 

πλαίσιο, το υψηλό επίπεδο της καλής απόδοσης των εργαζομένων προϋποθέτει την 

ύπαρξη καλών καθιερωμένων σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, 

καθώς και μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και ένα καλό οργανωσιακό κλίμα. Στο 

σημείο αυτό, όμως, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα κίνητρα δεν οδηγούν πάντα στην 

οργανωσιακή απόδοση, εκτός εάν πληρούνται και άλλα κριτήρια, όπως η 

αποτελεσματική ηγεσία, καθώς και η ορθολογική χρήση των πόρων. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία, ωστόσο, ότι οι μέθοδοι υποκίνησης και οι μορφές κινήτρων που 

εφαρμόζονται μπορούν να τονώσουν την απόδοση των εργαζομένων (Marsden και 

Richardson, 1992). Ως αποτέλεσμα, τα κίνητρα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, το σύστημα κινήτρων που μπορεί να 

εφαρμοστεί προκειμένου οι εργαζόμενοι να αυξήσουν την απόδοσή τους θα πρέπει να 

είναι παραγωγικό, έτσι ώστε να κινητοποιήσει τους εργαζόμενους να εργάζονται πιο 

αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά. 

 

Η έννοια της παρακίνησης των εργαζομένων είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι οδηγεί 

σε αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση, αυξημένη οργανωσιακή δέσμευση, και κατά 

συνέπεια σε αυξημένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα από μέρους των 

εργαζομένων (Winfield et al., 2004; Babakus et al., 2008; Senyucel, 2009; Ayub και 

Rafif, 2011). Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι μέσα από την υψηλότερη εργασιακή 

ικανοποίηση και οργανωσιακή δέσμευση οδηγούνται στην καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών, εν προκειμένω των ασθενών, με αποτέλεσμα την επίτευξη καλύτερων 

αποτελεσμάτων για την υγεία των ασθενών, σε όρους διάγνωσης και θεραπείας, αλλά 

και αυξημένα επίπεδα της ικανοποίησης των ασθενών (Λαζάρου, 2004; Ζοπουνίδης 

και Φραγκιαδάκης, 2008). Ουσιαστικά, υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης 

και οργανωσιακής δέσμευσης από μέρους των εργαζομένων οδηγούν σε υψηλότερη 

ποιότητα φροντίδας υγείας προς τους ασθενείς (Molyneux, 2011). 
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Επιπρόσθετα, εξαιτίας των υψηλών επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης, 

οργανωσιακής δέσμευσης, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, οι εργαζόμενοι 

είναι προσανατολισμένοι προς την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων που έχουν 

τεθεί, με αποτέλεσμα την υψηλότερη οργανωσιακή επίδοση (Bakotić, 2016). Επίσης, 

όλα τα παραπάνω οδηγούν και στην άμεση αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων 

ανακύπτουν είτε σε σχέση με την εργασία τους, είτε εντός του οργανισμού, είτε 

ακόμα και σε σχέση με τους πελάτες (π.χ. παράπονα πελατών). Τέλος, αυξημένα 

επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και οργανωσιακής δέσμευσης οδηγούν σε 

χαμηλότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης (Khamisa et al., 2015).  

 

1.2 Θεωρίες και μορφές παρακίνησης 

 

Συνολικά, οι μέθοδοι υποκίνησης των εργαζομένων εντάσσονται σε δύο κατηγορίες, 

βάσει των όσων αναφέρονται από διάφορους ερευνητές (Ryan και Deci, 2000; 

Bénabou και Tirole, 2003; Vallerand, 2004; Winfield et al., 2004; Gagné και Deci, 

2005; Barkoukis et al., 2008). Η πρώτη κατηγορία είναι οι εσωτερικές μέθοδοι 

υποκίνησης, ενώ η δεύτερη οι εξωτερικές. Οι εσωτερικές μέθοδοι αφορούν στο ότι τα 

άτομα εμπλέκονται σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα εξαιτίας της ευχαρίστησης 

και της απόλαυσης που αποκομίζουν από αυτή τη δραστηριότητα. Ως επί το πλείστον, 

αυτές οι μέθοδοι δε σχετίζονται τόσο με ανταμοιβές από μέρους του οργανισμού (π.χ. 

οικονομικές ανταμοιβές), όσο περισσότερο με τα οφέλη που αποκομίζουν οι 

εργαζόμενοι σε όρους προσωπικής ανάπτυξης, κοινωνικής αναγνώρισης και 

ενίσχυσης κύρους. Οι εξωτερικές μέθοδοι αφορούν στο ότι τα άτομα εμπλέκονται σε 

μία συγκεκριμένη δραστηριότητα εξαιτίας της ανταμοιβής που αναμένουν από τον 

οργανισμό, όπως για παράδειγμα προαγωγή και οικονομικές ανταμοιβές. Παρακάτω 

αναφέρονται οι θεωρίες παρακίνησης και αντίστοιχα οι μορφές παρακίνησης που 

αντιστοιχούν σε αυτές τις θεωρίες.  

 

1.2.1 Το μοντέλο ιεραρχικών αναγκών του Maslow 

Η πιο γνωστή θεωρία παρακίνησης βασίζεται στο γνωστό μοντέλο των ιεραρχικών 

αναγκών που αναπτύχθηκε από τον Maslow (Kotler και Keller, 2006; Walker και 

Miller, 2010). Βάσει του μοντέλου αυτού, υπάρχουν πέντε επίπεδα αναγκών, από το 

κατώτερο προς το ανώτερο, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα, τα οποία 
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επίπεδα εξηγούν γιατί τα άτομα καθοδηγούνται από συγκεκριμένες ανάγκες σε 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. 

 

 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα, το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στις 

βιολογικές ανάγκες του ατόμου, όπως είναι η στέγαση και η τροφή. Το δεύτερο 

επίπεδο αναφέρεται στις ανάγκες προστασίας και ασφάλειας των ατόμων. Το τρίτο 

επίπεδο αναφέρεται στις κοινωνικές ανάγκες των ατόμων, όπως για παράδειγμα το 

αίσθημα να ανήκει κάποιος σε μία κοινωνική ομάδα, αλλά και η αγάπη. Το τέταρτο 

επίπεδο αναφέρεται στις ανάγκες για εκτίμηση που έχει το άτομο, όπως είναι ο 

αυτοσεβασμός, αλλά και η αναγνώριση από τους άλλους και η απόκτηση κύρους. Το 

τελευταίο επίπεδο αναφέρεται στις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης, όπως είναι η 

απόκτηση νέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που οδηγούν στην 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. 

 

1.2.2 Η ERG θεωρία του Aderfer 

Τροποποιώντας το μοντέλο των ιεραρχικών αναγκών του Maslow, ο Aderfer 

δημιούργησε τη θεωρία ERG, από τα αρχικά των λέξεων Existence, Relationship και 

Growth. Οι τρεις αυτές έννοιες προσδιορίζουν και τις τρεις ανάγκες που διέπουν τα 

άτομα και τα οδηγούν σε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά (Bostan et al., 2009). Οι 

ανάγκες ύπαρξης (Existence) περιλαμβάνουν ανάγκες όπως επιβίωση, καθώς και 
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κατοχή εργασίας στη βάση κανονικού ωραρίου και μισθού. Οι ανάγκες σχέσεων 

(Relationship) συνδέονται με τις κοινωνικές ανάγκες που έχουν τα άτομα και που 

αναφέρονται στις σχέσεις των ατόμων με συναδέλφους, με την οικογένεια, με φίλους, 

και γενικότερα με τις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων. Τέλος, οι ανάγκες ανάπτυξης 

(Growth) αναφέρονται στην ανάγκη των ατόμων για δημιουργία, για αυτοβελτίωση, 

για έκφραση των εμπειριών και των δημιουργικών σκέψεων που έχουν.  

 

1.2.3 Η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg 

Η θεωρία αυτή, η οποία αλλιώς ονομάζεται θεωρία υγιεινής, βασίζεται σε δύο 

παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, ο Herzberg «ανέπτυξε μία θεωρία δύο παραγόντων, 

που κάνει διάκριση ανάμεσα στα αντικίνητρα (παράγοντες που προκαλούν 

δυσαρέσκεια) και στα κίνητρα (παράγοντες που προκαλούν ικανοποίηση)» (Kotler 

και Keller, 2006, σελ. 213). Τα αντικίνητρα περιλαμβάνουν παράγοντες που άπτονται 

του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας του οργανισμού, των διαπροσωπικών σχέσεων 

των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (με τον προϊστάμενο και συναδέλφους), των 

οικονομικών απολαβών από την εργασία, της εργασιακής ανασφάλειας (π.χ. 

ενδεχόμενο απώλειας της θέσης εργασίας, σύμβαση ορισμένου χρόνου). Στην 

κατηγορία των κινήτρων περιλαμβάνονται παράγοντες που άπτονται της 

αναγνώρισης των προσπαθειών του στον οργανισμό (π.χ. από τον προϊστάμενο), των 

δυνατοτήτων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, των πιθανοτήτων 

προαγωγής που έχει, του αντικειμένου, δηλαδή της φύσης, της εργασίας του, καθώς 

και της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί είτε από το ίδιο το άτομο είτε από τον 

οργανισμό στον οποίον εργάζεται (Kotler και Keller, 2006; Walker και Miller, 2010).  

 

Μέσα από τη θεωρία των δύο παραγόντων, ο Herzberg ανέπτυξε τους παράγοντες 

υγιεινής. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίον διοικείται 

ένας οργανισμός και η πολιτική που ασκείται σε αυτόν, στοιχεία που άπτονται των 

συνθηκών εργασίας (όπως είναι η θερμοκρασία των χώρων, ο φωτισμός, η ύπαρξη 

του απαραίτητου εξοπλισμού), ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, οι οικονομικές 

απολαβές, η φύση της εργασίας ως προς το καθεστώς απασχόλησης (μόνιμη ή μη), 

καθώς και οι διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων. Στην περίπτωση ύπαρξης 

αυτών των παραγόντων, οι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερη ικανοποίηση από την 

εργασία τους. Ωστόσο, αυτό δε συνεπάγεται ότι θα έχει και υψηλότερη υποκίνηση. 

 



11 
 

Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη υποκίνηση, θα πρέπει να συντρέχουν, ή 

καλύτερα να υφίστανται, συγκριμένοι παράγοντες, οι παράγοντες υποκίνησης. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι: δυνατότητες προαγωγής, οικονομικές απολαβές, αναγνώριση 

της προσπάθειας (εργασίας) του εργαζομένου, ο βαθμός στον οποίον η φύση της 

εργασίας είναι ενδιαφέρουσα, καθώς και το επίπεδο στο οποίο ο εργαζόμενος είναι 

υπεύθυνος για την εργασία του και έχει αρμοδιότητες και / ή θέση ευθύνης.  

 

1.2.4 Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας 

Η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας αναφέρει ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι 

οικονομικές απολαβές των εργαζομένων αποτελούν σημαντικό προσδιοριστικό 

παράγοντα της εργασιακής τους ικανοποίησης (Stiff και Mongeau, 2003).  

 

1.2.5 Η θεωρία του οικονομικού ανθρώπου 

Συναφής με την προαναφερθείσα θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας είναι και η 

θεωρία του οικονομικού ανθρώπου. Σύμφωνα με αυτήν, η αποδοτικότητα και η 

παραγωγικότητα ενός εργαζομένου προσδιορίζεται άμεσα από τις οικονομικές του 

απολαβές (Walker και Miller, 2010).  

  

1.2.6 Η θεωρία επίτευξης στόχων 

Σύμφωνα με τη θεωρία επίτευξης στόχων, η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα 

ενός εργαζομένου προσδιορίζεται στη βάση της δυσκολίας των προς επίτευξη στόχων 

(Locke και Latham, 2002). Αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που οι στόχοι που 

πρέπει να επιτευχθούν είναι δύσκολοι, τότε ο εργαζόμενος παρακινείται περισσότερο 

να προσπαθήσει να τους εκπληρώσει, καθώς υψηλότεροι στόχοι αντιστοιχούν σε 

υψηλότερα προσδοκόμενα αποτελέσματα.  

 

 

1.2.7 Θεωρία των προσδοκιών του Vroom 

Ο Vroom προσπαθώντας να εξηγήσει τι παρακινεί τα άτομα να υιοθετήσουν μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά, ανέπτυξε τη θεωρία των προσδοκιών. Βάσει αυτής της 

θεωρίας, οι εργαζόμενοι διαλέγουν εκείνες τις λύσεις που θα τους αποφέρουν το 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος (Borders et al., 2004). Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον, καθώς αναμένουν ότι 

αυτή τη συμπεριφορά θα έχουν υψηλότερο όφελος, συνήθως σε χρηματικούς όρους. 
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Ουσιαστικά, η θεωρία αυτή ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά στη βάση των 

προσδοκιών που έχουν τα άτομα αλλά και τους στόχους τους. Σε αυτή τη διαδικασία, 

υποστήριξε ο Vroom ότι η συμπεριφορά των εργαζομένων εντός του οργανισμού θα 

εξαρτάται από τις προσωπικές τους αντιλήψεις, αλλά και τις προτιμήσεις τους σε 

θέματα που σχετίζονται με την εργασία τους. Πιο συγκεκριμένα, όσο περισσότερο 

πιστεύει ένας εργαζόμενος ότι η μεγαλύτερη προσπάθειά του θα οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη ανταμοιβή, τότε υποκινείται να προσπαθήσει περισσότερο. 

 

Κατά συνέπεια, ο Vroom προσδιόρισε τρεις κατηγορίες παραγόντων (ή αλλιώς τρεις 

μεταβλητές) που υποκινούν τους εργαζομένους. Η πρώτη είναι η προσδοκία της 

ανταμοιβής. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των προτιμήσεων των 

εργαζομένων και των ανταμοιβών, στη βάση της προσπάθειας που έχουν καταβάλει. 

Η δεύτερη είναι η προσδοκία απόδοσης, η οποία αναφέρεται στην εκτίμηση των 

εργαζομένων σε σχέση με την πιθανότητα αύξησης της απόδοσής τους. Για 

παράδειγμα, υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης οδηγούν τους εργαζόμενους να έχουν 

υψηλότερη εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουν και άρα χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερο επίπεδο υποκίνησης, εξαιτίας των αυξημένων επιπέδων προσδοκιών τους 

ότι θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας μία εργασία. Τέλος, υπάρχει και η προτίμηση 

ανταμοιβής αναφέρεται στην εκτίμηση από μέρους των εργαζομένων ότι θα τους 

παρασχεθεί η ανταμοιβή που τους έχει υποσχεθεί ο οργανισμός (π.χ. bonus, 

προαγωγή) επειδή ολοκλήρωσαν με επιτυχία τους στόχους που είχαν τεθεί.  

 

1.2.8 Η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων 

Η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις κοινωνικές, 

διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων (Walker και Miller, 2010). Στην περίπτωση 

που ο εργαζόμενος θεωρεί ότι έχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο εργασίας 

του, αισθάνεται ότι ανήκει σε μία ομάδα, αλλά και συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, τότε θα χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα εργασιακής 

ικανοποίησης, τα οποία αντίστοιχα οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα οργανωσιακής 

δέσμευσης και παραγωγικότητας. Αντίθετα, αν ο εργαζόμενος αισθάνεται ότι δε του 

δείχνουν οι συνάδελφοι / προϊστάμενοι τον απαιτούμενο σεβασμό, ότι δεν 

εισακούγεται η άποψή του, αλλά και ότι δε διατηρεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους συναδέλφους / προϊσταμένους του, τότε θα διέπεται από χαμηλό επίπεδο 
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εργασιακής ικανοποίησης, οργανωσιακής δέσμευσης, αλλά και αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας (Walker και Miller, 2010). 

 

Συνολικά, η θεωρία των ανθρωπίνων σχέσεων πρεσβεύει ότι τα άτομα σε έναν 

οργανισμό δεν υποκινούνται μόνο από απτούς παράγοντες (π.χ. οικονομικές 

απολαβές), αλλά και από περισσότερο ποιοτικούς παράγοντες. Έτσι, χαρακτηριστικά 

του οργανισμού όπως το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων, η υποστήριξη από τους 

συναδέλφους, η δημιουργία ομάδων εργασίας και η αποτελεσματικότητά αυτών, 

μπορούν να υποκινήσουν τους εργαζομένους. Άλλωστε, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, 

ο εργαζόμενος αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείου ενός οργανισμού και το 

πιο σημαντικό μέρος του συστήματος που ονομάζεται οργανισμός.  

 

Κατά συνέπεια, ο οργανισμός θα πρέπει να δίνει έμφαση στο άτομο ως εργαζόμενο. 

Μέσα από την παροχή προγραμμάτων υποστήριξης (π.χ. συμβουλευτική για μείωση 

του άγχους), μεντορικής (π.χ. για νεοεισερχόμενους στο χώρο της υγείας και 

νεοδιοριζόμενους στον οργανισμό), καθοδήγησης (π.χ. τρόπος διεκπεραίωσης μίας 

εργασίας), αλλά και εμψύχωσης (π.χ. ηθική αναγνώριση της προσφοράς των 

εργαζομένων), το άτομο αισθάνεται σημαντικό στον οργανισμό και πως 

αναγνωρίζεται η εργασία του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη υποκίνησή 

του. 

 

1.2.9 Η θεωρία που βασίζεται στο αποτέλεσμα 

Η θεωρία που βασίζεται στο αποτέλεσμα κινείται στον αντίποδα πολλών από τις 

προαναφερθείσες θεωρίες, καθώς υποστηρίζει πως τα άτομα δεν παρακινούνται σε 

τόσο μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές απολαβές, όπως επιτάσσει η θεωρία του 

οικονομικού ανθρώπου και της γνωστικής ασυμφωνίας. Σύμφωνα με τη θεωρία που 

βασίζεται στο αποτέλεσμα, υπάρχουν τέσσερις μορφές παρακίνησης των 

εργαζομένων (Cardona et al., 2003). Η πρώτη αφορά την ανταμοιβή που αναμένει 

ένας εργαζόμενος από την υιοθέτηση και επίδειξη μίας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, 

η οποία, ωστόσο, δε σχετίζεται με τις οικονομικές του απολαβές (παράδειγμα 

αποτελεί η καταβολή δεδουλευμένων για τις υπερωρίες, που δε σχετίζεται άμεσα με 

την καταβολή του μισθού του). Η δεύτερη αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει μία 

συγκεκριμένη συμπεριφορά στον εργαζόμενο (παράδειγμα αποτελεί η υπερωρία των 

εργαζομένων εξαιτίας της προσωπικής ευχαρίστησης που αισθάνεται το άτομο καθώς 
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εργάζεται επιπλέον ώρες). Η επόμενη αφορά τον αναμενόμενο αντίκτυπο που θα έχει 

μία συγκεκριμένη συμπεριφορά στον εργαζόμενο και σε άλλα άτομα παράλληλα 

(παράδειγμα αποτελεί η υπερωρία των εργαζομένων εξαιτίας του οφέλους που θα 

αποκομίσει ο οργανισμός στον οποίον εργάζονται). Η τελευταία αφορά τον αντίκτυπο 

που θα έχει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά στον εργαζόμενο από μέρους του 

οργανισμού (παράδειγμα αποτελεί και πάλι η υπερωρία των εργαζομένων εξαιτίας 

του φόβου ότι θα χάσουν τη θέση εργασίας τους αν δεν εργαστούν παραπάνω). 

 

1.2.10 Η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής 

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής, οι εργαζόμενοι τείνουν να 

συγκρίνουν τη συμβολή και τα οφέλη τους με εκείνες των ανθρώπων με τους οποίους 

έχουν σχέσεις, όπως οι συνάδελφοί τους. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε 

στοιχεία, στα οποία μπορούν να βασίζονται οι μέθοδοι κινήτρων με βάση αυτή τη 

θεωρία (Searle, 1990). Σύμφωνα με το πρώτο, η συμπεριφορά στηρίζεται πάνω στην 

έννοια της ορθολογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι αν η συμπεριφορά ενός εργαζομένου 

οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, οικονομικό ή μη, τότε οι άνθρωποι έχουν 

το κίνητρο να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Αυτό οδηγεί στο 

δεύτερο στοιχείο, σύμφωνα με το οποίο η σχέση αυτή βασίζεται στην ανταπόδοση. 

Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο συνεχίζει να διατηρεί μια σχέση με κάποιον άλλο, εφ' 

όσον έχει όφελος από αυτή τη σχέση. 

Σύμφωνα με το επόμενο στοιχείο, η θεωρία της κοινωνικής ανταλλαγής βασίζεται 

στην αρχή της δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός, στον οποίον ένας 

εργαζόμενος εργάζεται, θα πρέπει να έχει ένα περιβάλλον δικαιοσύνης. Αν ο 

εργαζόμενος αντιλαμβάνεται ότι εργάζεται σε ένα πλαίσιο αδικίας, τότε ο 

εργαζόμενος μειώνει την παραγωγικότητα και συνεπώς την αποτελεσματικότητα του. 

. 
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει μερικά παραδείγματα θετικών και αρνητικών 

κινήτρων, με βάση τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες. 

 

Πίνακας 1. Παραδείγματα θετικών και αρνητικών κινήτρων 

Ανθρώπινες ανάγκες Παραδείγματα θετικών κινήτρων Παραδείγματα αρνητικών κινήτρων 

Βιολογικές ανάγκες και 

ανάγκες ασφάλειας  

 Οικονομικές ανταμοιβές 

 Προαγωγή 

 Σταθερότητα στις συνθήκες 

εργασίας 

 Σωστή συμπεριφορά 

 Σιγουριά για την εκτίμηση της 

παρεχόμενης εργασίας 

 Ασφαλείς συνθήκες εργασίας 

 Επάρκεια και νέος εξοπλισμός 

 Επαρκής θέρμανση και 

εξαερισμός 

 Επαρκή διαλείμματα 

 Ανεπαρκής μισθός 

 Φόβος απόλυσης 

 Επικίνδυνες συνθήκες 

εργασίας 

 Έλλειψη εξοπλισμού 

 Ακατάλληλο εργασιακό 

περιβάλλον 

Κοινωνικές ανάγκες   Αρμονική συνεργασία με την 

ομάδα 

 Καλές σχέσεις με όλους τους 

συναδέλφους 

     Επιβράβευση και αναγνώριση για 

την επιτυχή απόδοση 

 Μη - αρμονική συνεργασία 

με προϊσταμένους / 

συναδέλφους 

 Μη εκτίμηση της 

προσπάθειας του 

εργαζομένου 

Ανάγκες αυτό-

πραγμάτωσης  

  Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων 

      Δυνατότητες ανάληψης 

πρωτοβουλιών και 

 Δυσπιστία απέναντι στον 

εργαζόμενο 

 Εκχώρηση βαρετών και 

απλοποιημένων εργασιών  
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δημιουργικότητα 

     Εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο 

και σεβασμός στο σύνολό της 

προσωπικότητάς του 

 

 

1.3 Η παρακίνηση στο δημόσιο τομέα 

 

Οι θεωρίες υποκίνησης και η παροχή συγκεκριμένων μορφών κινήτρων στους 

εργαζόμενους είναι σημαντική όχι μόνο στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο τομέα, 

δεδομένου ότι τα κίνητρα αυτά αναγνωρίζονται συστηματικά ως κρίσιμοι παράγοντες 

στον καθορισμό της απόδοσης στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την 

ανάπτυξη ικανοτήτων (United Nations Development Programme, 2006). 

Αναζητώντας τρόπους, ωστόσο, να αυξήσουν την απόδοση των δημοσίων 

υπαλλήλων, οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Το 

πρόβλημα με τη θεωρία κινήτρων στην περίπτωση του δημόσιου τομέα πηγάζει από 

το γεγονός ότι υπάρχει δυσκολία από τη μία πλευρά στον καθορισμό των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των δημοσίων οργανισμών και από την άλλη 

στην αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (Festré και Garrouste, 2008).  

 

Σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς οργανισμούς, οι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν 

σκοπό τους την επίτευξη του κέρδους, αλλά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες 

(Wright, 2003). Επίσης, οι στόχοι του δημόσιου τομέα δεν είναι πάντοτε σαφής 

(Prentice et al., 2007; Karlsson, 2008). Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί επακριβώς το παραγόμενο αποτέλεσμα της προσπάθειας των 

εργαζομένων (Festré και Garrouste, 2008). Επίσης, οι managers δείχνουν ενδιαφέρον 

για συγκεκριμένα αποτελέσματα, ανάλογα με τη φύση του οργανισμού και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει (Burgess και Ratto, 2003). Τέλος, οι δημόσιες υπηρεσίες 

δεν είναι τόσο αυτόνομες σχετικά με τη λειτουργία τους, σε σύγκριση με τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, καθώς διέπονται από την κρατική νομοθεσία (Karlsson, 2008). 

 

Η φύση των δημόσιων υπηρεσιών αντανακλάται στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι 

είναι περισσότερο αλτρουιστικοί σε σύγκριση με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό 
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τομέα (Wright, 2003; Prentice et al., 2007). Η αξιολόγηση της απόδοσης των 

εργαζομένων είναι δύσκολη, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών των 

εργαζομένων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι συχνά οδηγούνται στο να εργαστούν το 

δημόσιο τομέα εξαιτίας της επιθυμίας τους να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο, και 

συχνά ενάντια στο προσωπικό τους συμφέρον. Ως εκ τούτου, τους καθοδηγούν 

κοινωνικο-ψυχολογικές δυνάμεις περισσότερο από ότι τα οικονομικά κίνητρα (Baron, 

1988, όπως αναφέρεται στο United Nations Development Programme, 2006; 

Vandenabeele, 2007). Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα δίνουν 

λιγότερη έμφαση στις οικονομικές ανταμοιβές αναφέρεται ως προ-κοινωνική 

συμπεριφορά και συχνά χαρακτηρίζεται από αυτο - θυσία, δέσμευση για το δημόσιο 

συμφέρον και τη συμπόνια προς τους άλλους (Myers, 2008). Ως αποτέλεσμα, μπορεί 

κανείς να υποστηρίξει ότι ο «αλτρουισμός» είναι ο βασικός παράγοντας στη θεωρία 

των κινήτρων στον δημόσιο τομέα, όσον αφορά τους ενδογενείς παράγοντες.  

 

Επιπρόσθετα, εργαζόμενοι που έχουν ηθικούς ή ιδεαλιστικούς σκοπούς θα επιθυμούν 

να εργάζονται σε οργανισμούς που συμμερίζονται αυτούς τους σκοπούς (Delfgaauw 

και Dur, 2004). Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα τείνουν να εκτιμούν και να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στα κίνητρα που έχουν να κάνουν με καλύτερες 

προοπτικές σταδιοδρομίας και όχι σε κίνητρα που σχετίζονται με οικονομικά οφέλη 

(Karlsson, 2008). Στο πλαίσιο αυτό, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να εφαρμόζει άλλες 

μορφές κινήτρων, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα και, κατά συνέπεια, 

την οργανωσιακή απόδοση των εργαζομένων. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη για μια 

ολιστική προσέγγιση στο δημόσιο τομέα, μια προσέγγιση που θα υποστηρίξει την 

αντιστοιχία μεταξύ των στόχων του οργανισμού και των ατόμων που εργάζονται σε 

αυτούς τους οργανισμούς. 

 

Μια άλλη διαφορά μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι το λεγόμενο 

πρόβλημα του αναβάτη (free – rider problem). Σύμφωνα με αυτό, όσο μεγαλύτερη 

είναι η αβεβαιότητα στην μέτρηση του προϊόντος / υπηρεσίας και μεγαλύτερο το 

μέγεθος της ομάδας, τόσο πιο περίπλοκη είναι η σχεδίαση του βέλτιστου συστήματος 

κινήτρων και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των εργαζομένων. Το πρόβλημα 

του αναβάτη είναι η πιθανότητα (μη) επιτυχίας των εργαζομένων στη βάση των 

κινήτρων (Burgess και Ratto, 2003). 
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Συνολικά τα κίνητρα στο δημόσιο τομέα έχουν μελετηθεί από δύο διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Σύμφωνα με την πρώτη, με βάση τη θεωρία της δημόσιας επιλογής 

(Public Choice), επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο πλαίσιο του νέου δημόσιου 

μάνατζμεντ. Σύμφωνα με τη δεύτερη, η παρακίνηση βασίζεται στις θεωρίες αναγκών, 

υποδηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι υποκινούνται από υψηλότερες ανάγκες, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω (π.χ. παροχή υπηρεσιών στους πολίτες) (Anderfuhren-Biget et 

al., 2010). Με βάση τα προαναφερθέντα, η θεωρία των κινήτρων είναι ενισχυμένη 

στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι βρίσκουν την εργασία τους ως πολύ 

σημαντική. Η αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα και 

τις επιδόσεις των εργαζομένων, μέσω της προσέλκυσης ατόμων που θα αυτο – 

επιλέξουν έναν οργανισμό βάσει της αποστολής τους (Wright, 2003). Επίσης, όσον 

αφορά την απόδοση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, η αυτο - 

αποτελεσματικότητα είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι μπορεί να προωθήσει 

συγκεκριμένους τύπους επίδοσης. Η αυτο - αποτελεσματικότητα σχετίζεται με την 

ικανότητα των εργαζομένων να ξεπεράσουν τα προβλήματα που ανέκυψαν στο 

πλαίσιο της εργασίας και την αίσθηση της αυτο - εμπιστοσύνης όσον αφορά την 

επίτευξη των στόχων της δημόσιας υπηρεσίας (Wright, 2003). 

 

Ως αποτέλεσμα, τα κίνητρα που μπορεί να είναι καρποφόρα στον ιδιωτικό τομέα, 

όπως είναι τα συστήματα αμοιβών, επιδομάτων και γενικότερα οι οικονομικές 

ανταμοιβές, μπορεί να μην έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην περίπτωση του 

δημόσιου τομέα (Murray, 2008). Από την προηγηθείσα ανάλυση μπορεί κανείς να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, εκτός από τις οικονομικές ανταμοιβές, υπάρχουν 

επίσης πολλές μορφές κινήτρων που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απόδοσης 

των εργαζομένων. Αυτό γίνεται καλύτερα κατανοητή στην περίπτωση των δημοσίων 

υπαλλήλων στα δημόσιους οργανισμούς, όπου η έλλειψη των οικονομικών κινήτρων 

είναι πιο εμφανής. Ως εκ τούτου, οι μορφές παρακίνησης στους δημόσιους 

οργανισμούς βασίζονται κυρίως σε μεθόδους εσωτερικής παρακίνησης, όπως 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά συνέπεια, οι μέθοδοι κινήτρων στο δημόσιο τομέα 

βασίζονται περισσότερο σε παράγοντες όπως η δέσμευση για τον οργανισμό, η 

ανθρωπιστική αποστολή της δημόσιας υπηρεσίας, όπως στην περίπτωση των 

δημοσίων νοσοκομείων, και λιγότερο στις οικονομικές ανταμοιβές. 
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1.4 Η έννοια της ηγεσίας 

 

Ως ηγέτης χαρακτηρίζεται εκείνος που «μέσα από μια σύνθετη διεργασία 

χρησιμοποιεί προσωπικά του στοιχεία (πίστη, πεποιθήσεις, αξίες, ήθος, χαρακτήρας, 

γνώσεις, δεξιότητες), με σκοπό να επηρεάσει άλλους, ώστε να επιτύχει σε μία 

αποστολή, καθήκον ή στόχο και να διευθύνει έναν οργανισμό ή μία κοινότητα με 

τρόπο κατανοητό και συνεκτικό» (Μιχιώτης και Καμπούρη, 2007, σελ. 2). Η 

Δαλακούρα (2012) ορίζει την ηγεσία ως τη «διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής 

ή άτυπης ομάδας ανθρώπων, από ένα άτομο (ηγέτη), με τέτοιο τρόπο ώστε 

εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον καλύτερό 

τους εαυτό για να υλοποιούν τους στόχους αποτελεσματικά, οι οποίοι στόχοι 

απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα 

καλύτερο μέλλον».  

 

Σύμφωνα με τους Παπακωνσταντίνου και Αναστασίου, (2013, σελ. 186) η ηγεσία 

ορίζεται ως μια «δυναμική διαδικασία κοινωνικού επηρεασμού και η καθοδήγηση 

από ένα πρόσωπο/ μια ομάδα πάνω σε άλλα πρόσωπα/ ομάδες, προκειμένου να 

δομηθούν οι σχέσεις και οι δραστηριότητες και να επιτευχθούν οι ομαδικοί στόχοι». 

Από την άλλη μεριά, ο Χυτήρης (2001, σελ. 239) επισημαίνει ότι η ηγεσία είναι «η 

ικανότητα των διοικούντων να επιβλέπουν αλλά και να συνεργάζονται με τους 

υφιστάμενούς τους για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εκτέλεση του 

έργου που τους έχει ανατεθεί». 

 

Σύμφωνα με άλλο ορισμό, η ηγεσία είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

ατόμων και των ομάδων που περιλαμβάνει τις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των 

μελών. Η ηγεσία μπορεί να εξηγηθεί ως η ικανότητα ενός ατόμου να κατέχει εξουσία 

που εστιάζει στο πώς να δημιουργήσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις (Al-Ababneh και 

Lockwood, 2010). Οι Abdulahi Ali et al. (2013) υποστηρίζουν ότι η ηγεσία είναι μια 

ικανότητα, πράγμα που σημαίνει ότι, η ικανότητα ενός ηγέτη είναι να ακούει και να 

παρατηρεί και να χρησιμοποιεί την εμπειρία του ως σημείο εκκίνησης για να 

ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ όλων των επιπέδων λήψης αποφάσεων, να καθιερώσει 

διαδικασίες και διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και να αρθρώσει, αλλά 
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όχι να επιβάλλει, τις δικές του αξίες και οράματα με σαφήνεια, αλλά όχι να τους 

επιβάλλουν.  

 

Σε γενικές γραμμές, οι Bolden (2004) και οι Khalil Alsayed et al. (2012)  

υποστηρίζουν ότι η ηγεσία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να ασκεί επιρροή σε μια 

ομάδα ανθρώπων, με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων και κοινών στόχων. Με 

βάση αυτό, οι Winston και Patterson (2006) εκφράζουν την άποψη ότι η ηγεσία 

σχετίζεται με την επιρροή ενός ατόμου (ηγέτης) σε μερικούς ανθρώπους 

(υφιστάμενοι), οι οποίοι έχουν διαφορετικά ταλέντα, δεξιότητες και ικανότητες, 

προκειμένου να εργαστούν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου , ο οποίος με τη 

σειρά του συμπίπτει με την αποστολή και τους στόχους του οργανισμού. Αυτό που 

είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι μετά από αυτή την επιρροή, οι υφιστάμενοι 

είναι πρόθυμοι και ίσως ενθουσιώδεις να καταβάλλουν σωματική και 

συναισθηματική προσπάθεια στην εργασία, έτσι ώστε να επιτευχθεί, με συντονισμένο 

τρόπο, ο συγκεκριμένος στόχος που έχει εκ των προτέρων τεθεί (Winston και 

Patterson, 2006). 

 

Αυτό που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η ηγεσία διαφοροποιείται σε σημαντικό 

βαθμό από τη διοίκηση, παρ’ όλο που αυτές οι έννοιες συχνά θεωρούνται ως 

ταυτόσημες. Έχοντας αναφέρει τι συνιστά την έννοια της ηγεσίας, θα πρέπει να 

αναφερθεί συνοπτικά και ο ορισμός της διοίκησης. Δε θα δοθεί περαιτέρω έμφαση, 

καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, απλά θα πρέπει να 

αποσαφηνιστεί η διαφορά μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης, ούτως ώστε να κατανοηθεί 

καλύτερα η έννοια της ηγεσίας.  

 

Σύμφωνα με τον Μπουρή (2007, σελ. 7), η διοίκηση «είναι η σειρά διαδικασιών προς 

επίτευξη κοινών στόχων με την βέλτιστη χρησιμοποίηση υπαρχόντων πόρων. 

Εστιάζεται στην λήψη αποφάσεων για το τι πρέπει να γίνει, κάτω από τις συνθήκες 

που επικρατούν, για την επίτευξη κοινών στόχων σύμφωνα με κοινά αποδεκτές αξίες 

(value), με δεδομένους πόρους (resource) σε καθορισμένα όρια εξουσίας […] 

σημαίνει υλοποίηση στόχων και πραγμάτωση αποτελεσμάτων (results) μέσω 

ανθρώπων με ταυτόχρονη δέσμευση (commitment) ως προς τις ευθύνες, τα 

καθήκοντα τις υπευθυνότητες. Το management εστιάζεται στην επίτευξη 

αποτελεσμάτων μέσω ανθρώπων (....achieving results through people)». Η διαφορά 
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μεταξύ των προϊσταμένων/διευθυντών (managers) και των ηγετών (leaders) 

απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2. Διαφορές μεταξύ των διευθυντών και των ηγετών 

Προϊστάμενος / Διευθυντής (manager) Ηγέτης (Leader) 

Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Συμμετοχική Διοίκηση 

Στρατηγικές-πολιτικές- τακτικές Όραμα-Σκοπός-Αποστολή 

Επιβάλλει σεβασμό Εμπνέει σεβασμό 

Υλοποίηση στόχων- άρτια λειτουργία 

οργανισμού 

Επιχειρηματικότητα- Ανάληψη 

Επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

Πληροφόρηση από την βάση και εντολές 

από την κορυφή της οργάνωσης 

Αμφίδρομη επικοινωνία 

Σύστημα ατομικών κινήτρων με δείκτες 

απόδοσης 

Ομαδικά κίνητρα 

Εκχώρηση εξουσίας, ευθύνης, 

υπευθυνότητας 

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων-Δημιουργία 

στρατηγικών συμμετοχικών μονάδων 

(strategic Consensus unit-SCU 

Απόδοση ευθυνών και εντοπισμός της 

παθογόνου κατάστασης 

Έμφαση στην βελτίωση- διόρθωση του 

λάθος μέσω εταιρικού ανασχεδιασμού 

‘Ότι είναι καλό για την εταιρία είναι 

καλό για το κοινωνικό σύνολο’ 

‘Ότι είναι καλό για το κοινωνικό σύνολο 

είναι καλό για την εταιρία’ 

Εταιρική διακυβέρνηση Διοίκηση Ολικής ποιότητας 

Επικέντρωση στον τεχνολογικό 

ορθολογισµό και στον ανθρώπινο 

παράγοντα 

Επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα 

Πηγή: Μπουρής, 2007, σελ. 17 

 

Η ηγεσία είναι μια δυναμική έννοια. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της ηγεσίας 

υπόκειται σε αλλαγές, με βάση το συνολικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις (Ciulla, 2002). Αμέσως παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες 

αλλαγές που επήλθαν στην έννοια της ηγεσίας. Η εξέλιξη της ηγεσίας και οι αλλαγές 

που συνέβησαν σε αυτήν την έννοια από τη δεκαετία του 1920 θα πρέπει να 
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εξεταστούν υπό το γενικό κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της κάθε 

δεκαετίας.  

 

Η έννοια της ηγεσίας στη δεκαετία του 1920 και του 1930 ήταν εμπνευσμένη από τη 

Great Man Theory, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κίνητρο τότε συνδεόταν 

με την έννοια των ηρώων στο πεδίο της μάχης, καθώς και τα γνωρίσματα σε μερικούς 

ανθρώπους, που τους επιτρέπουν να είναι ηγέτες και ήρωες, και τα οποία τους 

διαφοροποιούν από τη μάζα. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία υποτίθεται 

ότι είναι έμφυτα, βασίστηκαν στην εμπειρία του πολέμου, και έτσι ήταν η πίστη, ο 

σεβασμός, η υπακοή, και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των υφισταμένων, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν εκ των προτέρων τεθεί . 

 

Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορετικές 

καταστάσεις στις οποίες ένας ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί καθώς 

και τις διαφορές στην ηγεσία που ασκείται από διαφορετικά άτομα. Έτσι, η έννοια 

του ηγέτη άρχισε να δίνει έμφαση στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των υφισταμένων 

στις επόμενες δύο δεκαετίες. Αυτό βασίστηκε στην υπόθεση ότι οι καταστάσεις που 

συμβαίνουν θέτουν κάποιους περιορισμούς στις δραστηριότητες των ηγετών, και 

μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους. Έτσι, οι ηγέτες θα πρέπει να έχουν 

κάποια χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν από τους υφιστάμενους, αλλά είναι 

κατάλληλα για το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία των οργανισμών δεν 

ήταν μόνο αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς των ηγετών, 

αλλά και ένα μείγμα από διάφορα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα η άσκηση 

της εξουσίας από τον ηγέτη, τη φύση της εργασίας, ο τρόπος που οι εργαζόμενοι 

εκτελούν τα καθήκοντά τους, καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον. Αυτό οδήγησε σε 

μια αλλαγή στην έννοια της ηγεσίας, αφού ο ηγέτης έπρεπε να είναι σε θέση να 

κατανοήσει και να λάβει υπόψη του τους υφισταμένους, καθώς και τις αλλαγές που 

σημειώνονται στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε ο εκάστοτε 

οργανισμός. 

 

Με βάση τα παραπάνω, σιγά-σιγά οι ηγέτες άρχισαν να δείχνουν πολύ μεγαλύτερη 

έμφαση στην υφισταμένους τους, και άρχισαν να κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο τους 

στην επίτευξη των στόχων των οργανισμών. Έτσι, άρχισαν να τους επηρεάζουν προς 

μια κοινή κατεύθυνση. Η αλλαγή αυτή προέρχεται επίσης από την εμφάνιση της 
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συναλλακτικής ηγεσίας, που θα αναφερθεί παρακάτω . Η βασική υπόθεση ήταν ότι η 

συμπεριφορά τόσο του ηγέτη όσο και των υφισταμένων, καθώς και η αντίδρασή τους 

σε συγκεκριμένες καταστάσεις, είναι το κλειδί της επιτυχίας. 

 

Στη δεκαετία του 1970, ο Vroom ανέπτυξε το μοντέλο λήψης αποφάσεων (Decision 

Making Model), βάσει του οποίου ο ηγέτης επιλέγει τον τύπο ηγεσίας που θα 

ακολουθήσει βάσει των χαρακτηριστικών που διέπουν μία συγκεκριμένη κατάσταση 

(Tjosvold et al., 1986). Επίσης, ο Fiedler εισήγαγε την ενδεχομενική θεωρία ηγεσίας, 

βάσει της οποίας δεν υπάρχει ένας προκαθορισμένος τύπος άσκησης ηγεσίας, αλλά ο 

ηγετικός προσανατολισμός καθορίζεται κάθε φορά από τις εκάστοτε συνθήκες και 

καταστάσεις που επικρατούν (Bolden et al., 2003). Σύμφωνα με αυτά, ήταν 

σημαντικό για τον ηγέτη να προσδιορίσει τη συμμετοχή των υφισταμένων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας των 

εργαζομένων. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες άρχισαν να δίνουν έμφαση σε κάθε 

υφιστάμενο ξεχωριστά. 

 

Αυτή η άμεση εμπλοκή με τους υφισταμένους, και η έμφαση στις ανάγκες και τις 

μορφές των κινήτρων των υφισταμένων έδωσε αφορμή για ένα στυλ ηγεσίας, όπου ο 

ηγέτης συνεργάζεται με τους υφισταμένους, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός 

στόχος. Αυτή ήταν η βασική ιδέα πίσω από την ηγεσία από τη δεκαετία του 1990 και 

έπειτα. 

 

1.5 Στυλ και μοντέλα ηγεσίας 

 

Το στυλ ηγεσίας μπορεί να οριστεί ως η διαπροσωπική επιρροή, η οποία 

κατευθύνεται μέσω της επικοινωνίας προς την κατεύθυνση της επίτευξη των στόχων 

που έχουν τεθεί. Επίσης ορίζεται ως η διαδικασία που επηρεάζει τόσο τους ηγέτες 

όσο και τους υφισταμένους προς την επίτευξη οργανωσιακών στόχων μέσω της 

αλλαγής (Khalil Alsayed et al., 2012). Βάσει των όσων αναφέρει η Δαλακούρα 

(2012), υπάρχουν τρία στυλ ηγεσίας. 

 

Το πρώτο είναι το αυταρχικό, στο οποίο ο ηγέτης λαμβάνει όλες τις αποφάσεις μόνος 

του, χωρίς να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

χωρίς να έχουν δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλιών. Αντίθετα, αναμένεται από τους 
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εργαζομένους απλά να εκτελέσουν τις αποφάσεις του ηγέτη. Το δεύτερο είναι το 

δημοκρατικό, στο οποίο ο ηγέτης λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις και τις γνώμες των 

εργαζομένων. Αυτό που χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμό αυτό το στυλ ηγεσίας είναι 

ότι όλα τα μέλη του οργανισμού έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και κατά συνέπεια 

αποδοτικότητας. Το τελευταίο στυλ ηγεσίας είναι το εξουσιοδοτικό, στο οποίο οι 

εργαζόμενοι λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αποφάσεις, με τον ηγέτη να έχει πολύ 

περιορισμένο ρόλο. Κατά συνέπεια, αυτό το στυλ ηγεσίας χαρακτηρίζεται από 

μειωμένο επίπεδο παραγωγικότητας των εργαζομένων. 

 

Έπειτα από την αναφορά στα τρία στυλ ηγεσίας, στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας 

αναφέρονται τα μοντέλα ηγεσίας, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 

1.5.1 Χαρισματική ηγεσία 

Σε αυτό το μοντέλο ηγεσίας ο ηγέτης κινητοποιεί τους εργαζομένους να εργαστούν 

όχι στη βάση κάποιου ανταλλάγματος, αλλά στη βάση του συμφέροντος του 

οργανισμού, υπερβαίνοντας το προσωπικό τους συμφέρον. Η υποστήριξη, η 

φιλικότητα, η συναισθηματικό νοημοσύνη, η συμπάθεια και η πειθώ αποτελούν 

παράγοντες που μπορούν να υποκινήσουν τους εργαζομένους. Σε αυτό το μοντέλο 

ηγεσίας, ο ηγέτης είναι παρών κατά τη διάρκεια μίας κρίσης εντός του οργανισμού, 

ενώ παράλληλα έχει την ικανότητα εύρεσης σημαντικών και ριζοσπαστικών λύσεων 

(Trice και Beyer, 1993). 

 

1.5.2 Μετασχηματιστική ηγεσία 

Σε αυτό το μοντέλο ηγεσίας, ο ηγέτης δε συντονίζει και δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο 

εξ ολοκλήρου. Αντίθετα, η συμμετοχή των εργαζομένων είναι σημαντική. Όπως 

αναφέρει ο Θεοφιλίδης (2012), χαρακτηριστικά αυτού του μοντέλου ηγεσίας είναι οι 

αμοιβές, οι κοινοί στόχοι, η εξατομικευμένη στήριξη, το όραμα του οργανισμού, η 

δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας, οι υψηλές προσδοκίες, η νοητική παρώθηση, 

καθώς και ο παραδειγματισμός. 

 

Σε αυτό το μοντέλο ηγεσίας, ο ηγέτης προσπαθεί να παρακινήσει τους εργαζομένους 

μέσα από την πνευματική τόνωση, καθώς και την υπέρβαση των προσωπικών τους 

συμφερόντων προς όφελος του οργανισμού και του οράματος αυτού (Geyer και 

Steyer, 1998). Επίσης, ο ηγέτης μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους μέσα από 
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την εξατομικευμένη υπεροχή, δηλαδή δείχνοντας ενδιαφέρον για κάθε εργαζόμενο 

ξεχωριστά (Holtz και Harold, 2008). Εκτός των παραπάνω, ο ηγέτης μπορεί να κάνει 

χρήση της νοητικής παρώθησης, προκειμένου να επηρεάσει θετικά τις συμπεριφορές 

και τις αντιδράσεις των εργαζομένων σε σημαντικές αλλαγές εντός του οργανισμού, 

καθώς και της έμπνευσης ενός οράματος για το μέλλον του οργανισμού, των σαφώς 

προσδιορισμένων στόχων, αλλά και της δημιουργικής σκέψης με τη συμμετοχή των 

εργαζομένων (Oreg και Berson, 2011). Έτσι, μέσα από τη μετασχηματιστική ηγεσία 

προάγονται νέες αρχές, όπως για παράδειγμα η εμπιστοσύνη, το ομαδοσυνεργατικό 

πνεύμα, η συναδελφικότητα, καθώς και η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στη 

δημιουργία ενός κοινού οράματος. Επίσης, αξίζει να τονιστεί η διαπίστωση των Den 

Hartog et al. (1997) ότι η μετασχηματιστική ηγεσία συνδέεται με χαρακτηριστικά του 

ηγέτη που είναι περισσότερο αποτελεσματικά από ότι της συναλλακτικής ηγεσίας, 

που αναφέρεται αμέσως παρακάτω. 

 

1.5.3 Συναλλακτική ηγεσία 

Η συναλλακτική ηγεσία βασίζεται στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ του ηγέτη και των 

υφισταμένων που θεωρούνται ως έμμεσες ανταλλαγές. Σημαντικός παράγοντας που 

χαρακτηρίζει αυτό το μοντέλο ηγεσίας είναι η επιβράβευση των εργαζομένων 

προκειμένου ο ηγέτης να παρακινήσει τους εργαζομένους (den Hartog et al., 2007). 

Έτσι, υπάρχει μία σχέση ανταλλαγής μεταξύ ηγέτη και υφισταμένων, όπου ο ηγέτης 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένα κίνητρα, όπως για παράδειγμα ηθική επιβράβευση, 

προκειμένου να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εργαζομένων (Holtz και Harold, 

2008). Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας της συναλλακτικής ηγεσίας είναι η 

αποσαφήνιση των στόχων, η ύπαρξη συγκεκριμένων μορφών επιβράβευσης, η 

αυξημένη δέσμευση των εργαζομένων, καθώς και αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης 

και εμπιστοσύνης από μέρους των υφισταμένων (den Hartog et al, 2007; Oreg και 

Berson, 2011).  

 

1.5.4 Αυθεντική ηγεσία 

Αυτό το μοντέλο ηγεσίας αναπτύχθηκε από τους Luthans και Avolio (2003) και 

βασίζεται εν πολλοίς στην αυτογνωσία από μέρους του ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα, ο 

ηγέτης που ακολουθεί αυτό το στυλ ηγεσίας γνωρίζει τον εαυτό του και μένει πιστός 

στα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την προσωπικότητά του. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι εκείνα που διέπουν τη σχέση του με τους εργαζομένους και που 



26 
 

έχουν θετικό αντίκτυπο σε εκείνους, κυρίως σε όρους αυτό-εικόνας (Luthans και 

Avolio, 2003). Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι έχουν ενισχυμένο αίσθημα 

οργανωσιακής ταύτισης, δηλαδή ταύτισης με τον εργαζόμενο, μέσα από την εικόνα 

του ηγέτη (Gonzalez και Chakraborty, 2013). Εξίσου σημαντική είναι και η ύπαρξη 

ενός οργανωσιακού κλίματος εμπιστοσύνης (Luthans και Avolio, 2003). Αυτό που θα 

πρέπει να διευκρινιστεί, ωστόσο, είναι ότι σε αυτό το στυλ ηγεσίας, οι εργαζόμενοι 

έχουν περιορισμένα όρια συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Shriberg 

και Shriberg, 2011).    

 

 

1.5.5 Κατανεμημένη ηγεσία 

Η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί στην ουσία μία αμφίδρομη δυναμική διαδικασία 

επιρροής, καθώς όλα τα μέλη του οργανισμού επηρεάζουν και κατευθύνουν το ένα το 

άλλο, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Για το λόγο αυτό 

υποστηρίζεται πως αυτό το μοντέλο ηγεσίας έχει θετικό αντίκτυπο στη συλλογική 

απόδοση των εργαζομένων και ως εκ τούτου στην οργανωσιακή επίδοση (Manz et al., 

2011). Η παροχή ανατροφοδότησης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτό το 

μοντέλο ηγεσίας, καθώς με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται οι εργαζόμενοι και κατά 

συνέπεια ο ίδιος ο οργανισμούς. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η 

δημιουργία ενός κλίματος και η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση της 

συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι, οι 

εργαζόμενοι μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, κυρίως όσον αφορά στον τρόπο 

εργασίας τους, με τον ηγέτη να τους παρέχει την κατάλληλη βοήθεια, υποστήριξη και 

καθοδήγηση, όταν του ζητηθεί από τους εργαζομένους (Hoy και Miskel, 2008; 

Shriberg και Shriberg, 2011).  

 

1.6 Οργανωσιακή κουλτούρα 

 

Η οργανωσιακή κουλτούρα έχει ποικιλοτρόπως οριστεί. Ουσιαστικά υποδηλώνει ένα 

ευρύ φάσμα κοινωνικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω 

στοιχείων ενός οργανισμού: τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τις πεποιθήσεις, τις αξίες, 

τις παραδοχές, τα σύμβολα και την εξουσία, τους μύθους, τις τελετές και τις 

τελετουργίες, καθώς και τους τρόπους σεβασμού. Συνεπώς περιλαμβάνει όλα εκείνα 

τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στο να καθορίσουν το χαρακτήρα και τους κανόνες του 
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οργανισμού. Η κουλτούρα, μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα εξιδανικευμένο 

σύστημα, επειδή ένα σύστημα εστιάζει σε τύπους νοημάτων που αντιπροσωπεύεται 

από τις αξίες, τυπικούς κανόνες, γνώσεις, πεποιθήσεις και εκφραστικές μορφές 

(Bitsani, 2013). Οι Allaire και Firsirotu (1984) αναφέρουν ότι η οργανωσιακή 

κουλτούρα είναι ένα σύστημα ιδεών που διέπει τον οργανισμό. 

 

Συνολικά, επομένως, η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να οριστεί ως εκείνο το 

σύνολο των συμβόλων, των ιδεών, αξιών, πιστεύω, το οποίο διέπει και χαρακτηρίζει 

έναν οργανισμό και που βοηθά τους εργαζομένους να κατανοήσουν τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού, ώστε να προσαρμόσουν ανάλογα τη 

συμπεριφορά τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Η ηγεσία μπορεί να επηρεάσει την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία 

τους και κατά συνέπεια μπορεί να επηρεάσει την απόδοση των εργαζομένων (Braun 

et al., 2013). Με βάση αυτή την παραδοχή, η ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι 

παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν προς την αύξηση της εργασιακής 

ικανοποίησης και, ως εκ τούτου, της απόδοσης των εργαζομένων, μέσα από τον ρόλο 

της ηγεσίας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η υποκίνηση των εργαζομένων αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα της υψηλής εργασιακής τους απόδοσης, ενώ παράλληλα η 

ηγεσία μπορεί να επηρεάσει την παρακίνηση των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, η 

ηγεσία μπορεί να οδηγήσει στην παρακίνηση των εργαζομένων μέσα από διάφορους 

παράγοντας. Αξίζει επίσης να τονιστεί πως, στη βάση της προηγηθείσας ανάλυσης, η 

παρακίνηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα δε βασίζεται σε οικονομικά 

κίνητρα. 

 

2.1 Στυλ ηγεσίας και παρακίνηση 

 

Η απόδοση των εργαζομένων στη βάση του στυλ ηγεσίας του οργανισμού έχει 

μελετηθεί σύμφωνα με το μοντέλο ηγεσίας που αναπτύχθηκε από τους Kouzes και 

Posner (2000) (Leadership Practices Inventory). Με βάση αυτό το μοντέλο, οι ηγέτες 

επιδεικνύουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, που μπορούν να επηρεάσουν, δηλαδή να 

παρακινήσουν τους εργαζομένους, και των οποίων η αποτελεσματικότητα μπορεί να 

αξιολογηθεί με βάση τους ακόλουθους παράγοντες (Kouzes και Posner, 2000): 

 

α) Μοντελοποίηση του τρόπου (Model the way): περιλαμβάνει τις συμπεριφορές 

σύμφωνα με τις οποίες οι ηγέτες χρησιμεύουν ως παράδειγμα για τους εργαζομένους, 

μετά τη θέσπιση των προσωπικών τους αξιών και την αποσαφήνιση αυτών στους 

εργαζομένους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των δημοσίων 

οργανισμών, καθώς, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εργαζόμενοι μοιράζονται τις 

ίδιες αξίες με τον οργανισμό. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που οι αξίες του ηγέτη 

είναι ίδιες με τις αξίες των εργαζομένων, τότε οι τελευταίοι υποκινούνται 

περισσότερο. 
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β) Έμπνευση ενός κοινού οράματος (Inspire a shared vision): περιλαμβάνει τις 

συμπεριφορές εκείνες σύμφωνα με τις οποίες οι ηγέτες μπορούν να προβλέπουν το 

μέλλον και μπορούν να επικοινωνήσουν αυτό το όραμα με τους εργαζόμενους, έτσι 

ώστε να κερδίσουν την υποστήριξή τους και την αύξηση της απόδοσης αυτών, 

προκειμένου να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα. Στην περίπτωση αυτή, οι 

εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα υποκινούνται ακόμα περισσότερο όταν το όραμα 

του οργανισμού συνάδει με το δικό τους, καθώς και με τις δικές τους αξίες.. Όταν 

ένας ηγέτης επικοινωνεί αυτό το όραμα και το καθιστά σαφές, τότε οι εργαζόμενοι 

μπορούν να υποκινηθούν σε μεγάλο βαθμό να αυξήσουν την απόδοσή τους προς την 

κατεύθυνση της εκπλήρωσης αυτού του οράματος. 

 

γ) Θέσπιση πρόκλησης της διαδικασίας (Challenge the process): περιλαμβάνει τις 

συμπεριφορές σύμφωνα με τις οποίες οι ηγέτες προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες και 

καινοτόμους τρόπους για βελτίωση. Στην περίπτωση αυτοί, οι εργαζόμενοι 

υποκινούνται να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους, ούτως 

ώστε να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οργανισμού στον οποίον 

εργάζονται. Στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων, η βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών αποτελεί ένα στόχο. Ως εκ τούτου, οι ηγέτες, στην 

προσπάθειά τους να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, 

κάτι που αποτελεί στόχο και των εργαζομένων που εργάζονται σε αυτές τις 

υπηρεσίες, μπορούν να παρακινήσουν τους εργαζομένους 

 

δ) Δικαίωμα δράσης από μέρους των εργαζομένων (Enable others to act): 

περιλαμβάνει τις συμπεριφορές από μέρους του ηγέτη που σχετίζονται με την 

ενδυνάμωση των εργαζομένων, τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ ηγετών και 

υφισταμένων καθώς και μεταξύ των εργαζομένων, καθώς και την αποτελεσματική 

λειτουργία της ομάδας που οδηγεί σε καλές διαπροσωπικές σχέσεις.  

 

ε) Ενθάρρυνση (Encourage the heart): συμπεριλαμβάνει συμπεριφορές που 

σχετίζονται άμεσα με την παρακίνηση των εργαζομένων, μέσα από την ενθάρρυνση 

και την υποστήριξη αυτών.  

Από τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι πρακτικές «έμπνευση 

ενός κοινού οράματος», «δικαίωμα δράσης από μέρους των εργαζομένων» και 

κυρίως «ενθάρρυνση», είναι πρακτικές που σχετίζονται περισσότερο με τη 
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μετασχηματιστική ηγεσία και λιγότερο για τη συναλλακτική ηγεσία, λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρθηκαν νωρίτερα. Το στυλ ηγεσίας που 

ασκείται σε μια οργάνωση είναι ένας καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς 

του ηγέτη προς στους υφισταμένους του και, επομένως, της παρακίνησης των 

τελευταίων (Vargic και Luptáková, 2003; Thrash, 2012). Οι De Vries et al. (2011) 

υποστηρίζουν ότι οι χαρισματικοί ηγέτες, καθώς και οι ηγέτες που επιλέγουν την 

κατανεμημένη ηγεσία, έχουν θετική επίδραση στην ικανοποίηση από την εργασία, 

στην απόδοση των εργαζομένων, στη δέσμευση των τελευταίων απέναντι στον 

οργανισμό και εν τέλει στην υποκίνησή τους. Τέλος, οι Chen et al. (2008) αναφέρουν 

ότι η κατανεμημένη ηγεσία μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των ομάδων εργασίας.  

 

2.2 Παράγοντες παρακίνησης εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία 

 

2.2.1 Εργασία σε ομάδες 

Η εργασία σε ομάδες συνδέεται με την αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και την 

παρακίνηση των εργαζομένων να εργαστούν πιο αποδοτικά. Για παράδειγμα, ο 

Williams (1998) αναφέρει πως η εργασία σε ομάδες δίνει τη δυνατότητα έκφρασης 

απόψεων, αναβάθμισης των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, ανάληψης πρωτοβουλιών, καθώς και αναβαθμισμένες δυνατότητες 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Μέσα από το σχηματισμό ομάδων 

εργασίας, οι εργαζόμενοι έχουν υψηλότερη εργασιακή ικανοποίηση, δέσμευση προς 

τον οργανισμό, επικέντρωση στον ασθενή, καθώς και υψηλότερα επίπεδα 

παραγωγικότητας. Το ίδιο υποστηρίζεται και από τους Körner et al. (2015), οι οποίοι 

τονίζουν τη σχέση μεταξύ οργανωσιακής κουλτούρας και ικανοποίησης των 

εργαζομένων από την εργασία τους. H εργασία σε ομάδες οδηγεί σε μειωμένο άγχος, 

μείωση της πρόθεσης των εργαζομένων να αποχωρήσουν από τον οργανισμό, 

μικρότερο αριθμό απουσιών από την εργασία, αλλά και αυξημένη εργασιακή 

ικανοποίηση. Τέλος, οι Mickan και Rodger (2000) αναφέρουν πως η εργασία σε 

ομάδες ενισχύει το αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αυτών των ομάδων, κάτι 

που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους. 

 

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με την παρακίνηση των εργαζομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, από την προηγηθείσα ανάλυση καταδείχθηκε ότι μορφές παρακίνησης 



31 
 

αποτελούν οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις, η συμμετοχή των εργαζομένων στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οργανωσιακή κουλτούρα, καθώς και η προσωπική 

και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω ενισχύονται και 

επιτυγχάνονται μέσα από το σχηματισμό ομάδων εργασίας. Κατά συνέπεια, μπορεί 

να υποστηριχθεί ότι στον τομέα της υγείας, η δημιουργία ομάδων εργασίας μπορεί να 

αποτελέσει μία σημαντική μορφή υποκίνησης για τους εργαζομένους. 

 

2.2.2 Οργανωσιακή επικοινωνία και συγκρούσεις 

Σύμφωνα με τους Rosales et al. (2013), η επικοινωνία μέσα σε έναν οργανισμό είναι 

ζωτικής σημασίας για την ικανοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους, 

δεδομένου ότι η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, σε αυξημένο εργασιακό άγχος, επαγγελματική 

εξουθένωση των εργαζομένων, μειωμένη επικοινωνία μεταξύ των μελών του 

οργανισμού, ύπαρξη ενός αρνητικού περιβάλλοντος εργασίας, χαμηλότερο επίπεδο 

εμπιστοσύνης, μειωμένη δέσμευση των εργαζομένων στον οργανισμό, μειωμένη 

αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, και μειωμένη απόδοση των 

εργαζομένων (Rahim, 2001). Οι συγκρούσεις σε έναν οργανισμό μπορεί να 

προκύψουν λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης, της έλλειψης επικοινωνίας, της 

αντιπαλότητας μεταξύ των στόχων των εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών, 

αλλά και λόγω της διαφοράς στα προσωπικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων 

(Gupta και Sasidhar, 2010). Ένας άλλος παράγοντας που ευνοεί την ύπαρξη των 

συγκρούσεων είναι η διαφορά στο πολιτισμικό υπόβαθρο των ανθρώπων που 

εμπλέκονται στη διαδικασία της επικοινωνίας, για παράδειγμα ασθενών και 

επαγγελματιών υγείας, η οποία συνοδεύεται από μια έλλειψη γνώσης εκ μέρους των 

ηγετών σχετικά με αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά (Hudson et al, 2005; 

Lukman et al,. 2009; Li, 2012).  

 

Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να αποτελούν παράγοντες παρακίνησης των 

εργαζομένων. Όπως αναφέρθηκε, η οργανωσιακή κουλτούρα, οι καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και οι καλές συνθήκες εργασίας, αποτελούν 

σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της παρακίνησης των εργαζομένων σε 

έναν οργανισμό. Συνεπώς, η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος χωρίς εντάσεις και 

συγκρούσεις, καθώς και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και 
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μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων αποτελεί παράγοντα που οδηγεί στην 

υποκίνηση των εργαζομένων και στην αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης.  

 

Η ηγεσία είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και επίλυσης των συγκρούσεων, δημιουργώντας ένα καλό και θετικό 

περιβάλλον εργασίας (Hudson et al., 2005). Η σημασία της ηγεσίας στη διαδικασία 

επικοινωνίας και της επίλυσης των συγκρούσεων, τονίζεται επίσης από τους Neves 

και Eisenberger (2012). Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η ύπαρξη της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ηγετών και των εργαζομένων οδηγεί σε 

αυξημένη απόδοση των εργαζομένων (Neves και Eisenberger, 2012). Η επικοινωνία 

μεταξύ των ηγετών και των εργαζομένων, καθώς και μεταξύ των συναδέλφων, έχει 

βρεθεί από αρκετούς ερευνητές ως παράγοντας ικανοποίησης από την εργασία και ως 

εκ τούτου της αυξημένης παραγωγικότητας των εργαζομένων που οδηγεί σε υψηλή 

οργανωσιακή απόδοση (Gupta και Sasidhar, 2010; Giri και Kumar, 2010; Ali και 

Haider, 2012).  

 

2.2.3 Σχεδιασμός εργασίας και αποσαφήνιση / διάκριση ρόλων 

Οι Beauchamp et al. (2005) υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των 

συμπεριφορών της ηγεσίας και των αντιλήψεων των εργαζομένων για την 

αποσαφήνιση του ρόλους τους στην εργασία. Ο μη σαφής προσδιορισμός του ρόλου 

του εργαζομένου και η σύγκρουση ρόλων έχει αρνητική επίδραση στην απόδοσή του 

(Srikanth και Jomon, 2013). Η ικανοποίηση από την εργασία, η οποία σχετίζεται με 

αυξημένη απόδοση των εργαζομένων και την παρακίνησή τους, είναι στενά 

συνδεδεμένη με τον ακριβή και σαφή προσδιορισμό των ρόλων των εργαζομένων, 

που συνδέεται με το σχεδιασμό θέσεων εργασίας. Η ασάφεια ρόλου συνδέεται με την 

αβεβαιότητα που βιώνει ο εργαζόμενος όταν δε γνωρίζει τις απαιτήσεις της θέσης 

εργασίας του, καθώς τον τρόπο για την επίτευξη των καθηκόντων. Ως εκ τούτου, δεν 

έχει κάποιο κίνητρο έτσι ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά του, καθώς δε γνωρίζει 

τι απαιτείται από εκείνον.  

 

Από την άλλη πλευρά, η σύγκρουση ρόλων συμβαίνει όταν διαφορετικά άτομα ή 

διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων με τους οποίους αλληλοεπιδρά ο εργαζόμενος, 

όπως οι συνάδελφοι, οι ασθενείς, οι συγγενείς των ασθενών, έχουν αντικρουόμενες 

προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά του εργαζομένου (Amarantidou και 
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Koustelios, 2009). Επιπλέον, οι Slattery et al. (2008) έδειξαν ότι οι πρακτικές που 

χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για την ανάπτυξη των νέων εργαζομένων 

συσχετίζονται αρνητικά με την ασάφεια και τη σύγκρουση των ρόλων. Συνεπώς, το 

στυλ ηγεσίας που έχει ένας οργανισμός επιτρέπει ή μη τον ακριβή προσδιορισμό των 

θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα έχει επίδραση και στην επίλυση των προβλημάτων 

που ανακύπτουν στο πλαίσιο της σύγκρουσης ρόλων.  

 

2.2.4 Παραδειγματισμός 

Ένας τρόπος σύμφωνα με τον οποίο ένας ηγέτης ασκεί επιρροή στη συμπεριφορά των 

εργαζομένων είναι ο παραδειγματισμός (exemplification). Η μελέτη των Kackmar et 

al. (2013) αναφέρει ότι η θετική σχέση μεταξύ της χρήσης του παραδειγματισμού από 

μέρους του ηγέτη και της προσπάθειας των εργαζομένων (υφισταμένων) υπήρχε στην 

περίπτωση εκείνη όπου η ηθική ηγεσία ήταν υψηλή. Το εύρημα αυτό αποδεικνύει τη 

σχέση μεταξύ ηθικής ηγεσίας και υψηλών επιπέδων απόδοσης για λογαριασμό των 

εργαζομένων, μέσω της χρήσης του παραδειγματισμού. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται 

στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η οποία υποστηρίζει ότι οι υφιστάμενοι είναι 

πολύ πιθανό να παρατηρήσουν και να υιοθετήσουν συμπεριφορές και αξίες που είναι 

ελκυστικές και αξιόπιστες, όπως στην περίπτωση ενός ηγέτη ο οποίος χρησιμοποιεί 

την τακτική του παραδειγματισμού. Κατά συνέπεια, μέσω του παραδειγματισμού, ο 

ηγέτης μπορεί να παρακινήσει τους εργαζομένους να υιοθετήσουν μία συγκεκριμένη 

συμπεριφορά. 

 

Επιπλέον, η μελέτη των Kackmar et al. (2013) βρήκαν μια θετική επίδραση της 

χρήσης της ικεσίας και της συμπεριφοράς παροχής βοήθειας στη συμπεριφοράς των 

υφισταμένων, με βάση τη θεωρία της ανταλλαγής. Αυτή η θεωρία υποθέτει ότι η 

κοινωνική ανταλλαγή μεταξύ δύο μερών συνεπάγεται υποχρεώσεις και όταν το ένα 

μέρος παρέχει βοήθεια στο άλλο, τότε υπάρχει η προσδοκία της μελλοντικής 

ανταπόδοσης. Έτσι, όταν ένας ηγέτης παρέχει βοήθεια στους υφισταμένους, τότε ο 

ηγέτης αναμένει ότι θα αισθάνονται υποχρεωμένοι να τον / την βοηθήσουν επίσης. 

Με τον τρόπο αυτό, ο ηγέτης μπορεί και πάλι να παρακινήσει τους εργαζομένους να 

επιδείξουν μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Μεθοδολογικός σχεδιασμός 

 

Για την παρούσα έρευνα επιλέχθηκε ως μέθοδος η εμπειρική έρευνα με στατιστική 

ανάλυση. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε για αρκετούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η 

συγκεκριμένη μέθοδος έχει χαρακτηριστεί ως η πιο κατάλληλη για τη μέτρηση των 

απόψεων των συμμετεχόντων σε μία έρευνα (Muijs 2010). Ο δεύτερος λόγος είναι ότι 

τα αποτελέσματα που παράγονται από την εμπειρική έρευνα με στατιστική ανάλυση 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να παρουσιαστούν με τη μορφή γραφημάτων και 

πινάκων, συμβάλλοντας στην ομαδοποίηση αυτών και στην καλύτερη ερμηνεία τους 

(Tharenou et al., 2007). Επιπρόσθετα, η εμπειρική έρευνα με στατιστική ανάλυση 

επιτρέπει τη διερεύνηση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών, αλλά και τη 

διερεύνηση επιδράσεων ορισμένων μεταβλητών (π.χ. δημογραφικών 

χαρακτηριστικών) στις απόψεις των συμμετεχόντων (Blessing και Chakrabarti 2009). 

Πιο συγκριμένα, υποστηρίζεται πως «η ποσοτική έρευνα εκθέτει τα θετικιστικά της 

στοιχεία στην αναγκαιότητα μέτρησης και εμπειρικής υπόστασης των θεωρητικών 

εννοιών, στη σημασία ανεύρεσης αιτιωδών συνδέσεων των μεταβλητών, καθώς και 

στην έμφαση στις εμπειρικές γενικεύσεις και συνεπώς στις κανονικότητες των 

κοινωνικών φαινομένων» (Κυριαζή, 2009, σελ. 49). Ο τελευταίος λόγος είναι ότι 

εξαιτίας της αποστασιοποίησης της ερευνήτριας από το αντικείμενο που εξετάζεται, η 

μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας, σε σύγκριση με την 

ποιοτική μέθοδο έρευνας (Muijs 2010). 

 

Αναφορικά με το μεθοδολογικό εργαλείο, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Ο πρώτος 

λόγος για τον οποίον επιλέχθηκε αυτό το εργαλείο είναι διότι αποτελεί το πιο 

κατάλληλο μέσο για τη μέτρηση των απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα 

(Muijs 2010). Επίσης, το ερωτηματολόγιο μπορεί να διανεμηθεί σε ένα μεγάλο 

δείγμα ερωτηθέντων την ίδια χρονική στιγμή ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους 

κατανομής, ενώ παράλληλα μπορεί να συμπληρωθεί από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία της ερευνήτριας 

(Tharenou et al., 2007).  
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Το ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς αυτής της έρευνας 

έχει σχεδιαστεί από την ερευνήτρια, στη βάση άλλων ερωτηματολογίων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες παρόμοιες έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, έχουν 

χρησιμοποιηθεί ερωτήσεις από τις έρευνες των Altindis (2011), Shahzadi et al. 

(2014), Saleem et al. (2010), Tremblay et al. (2009) και Garciα-Goni et al. (2007). Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, δηλαδή φύλο, ηλικία, θέση, καθώς και έτη 

προϋπηρεσίας. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις που σχετίζονται με 

τους παράγοντες υποκίνησης των συμμετεχόντων στην έρευνα. Τέλος, η τρίτη 

ενότητα αποτελείται από 18 ερωτήσεις που διερευνούν το ρόλο της ηγεσίας στη 

νοσοκομειακή μονάδα. 

 

3.2 Δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 100 εργαζομένους σε δημόσιες 

νοσοκομειακές μονάδες της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί και τόπο διαμονής της 

ερευνήτριας και κατά συνέπεια υπήρχε άμεση και εύκολη πρόσβαση στο δείγμα αυτό. 

Όπως παρατηρούμε από τα παρακάτω γραφήματα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

στην έρευνα είναι γυναίκες σε ποσοστό 73,5%, ηλικίας 46-55 ετών σε ποσοστό 

32,3%, που ανήκουν στο ιατρικό προσωπικό σε ποσοστό 43% και που έχουν 

προϋπηρεσία έως 10 έτη σε ποσοστό 41%. 
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Γράφημα 1. Φύλο ερωτηθέντων 

 

 

Γράφημα 2. Ηλικία ερωτηθέντων 

 

 

Γράφημα 3. Θέση ερωτηθέντων 
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Γράφημα 4. Έτη προϋπηρεσίας ερωτηθέντων 
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3.3 Διαδικασία της έρευνας 

 

Αρχικά ενημερώθηκαν όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, μέσα από μία 

συνοδευτική επιστολή, σχετικά με τα ακόλουθα: την ταυτότητα της ερευνήτριας, το 

σκοπό της έρευνας, την εθελοντική συμμετοχή στην έρευνα, ότι τα δεδομένα θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτής της έρευνας και δε θα 

κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, τη διασφάλιση της ανωνυμίας τους, καθώς και ότι 

έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τη συμμετοχή τους στην έρευνα, χωρίς να έχουν 

συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, αφού δεν θα ασκηθεί κάποια πίεση από μέρους της 

ερευνήτριας σχετικά με τη συμμετοχή τους. 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα 

Statistical Package for Social Sciences, έκδοση 21.0. Πριν από τη διεξαγωγή της 

έρευνας, εξετάστηκε η εσωτερική αξιοπιστία των δεδομένων, προκειμένου να 

διαπιστωθεί αν τα δεδομένα είναι κατάλληλα για στατιστική ανάλυση. Όπως 

παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα, ο συνολικός δείκτης Cronbach’s a είναι ίσος 

με 0,813, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα δεδομένα διέπονται από υψηλό βαθμό 

εσωτερικής αξιοπιστίας. Το ίδιο ισχύει και για τις επιμέρους ενότητες (ερωτήσεις 1-

31 και ερωτήσεις 32-49), όπου ο δείκτης Cronbach’s a είναι επίσης υψηλός. 

 

Πίνακας 3. Εσωτερική αξιοπιστία δεδομένων 

Κατηγορία  Cronbach's Alpha 

Συνθήκες εργασίας (Ερ. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13. 30) 0,810 

Εσωτερική παρακίνηση (Ερ. 4, 5, 10, 22, 23, 25, 31, 32) 0,741 

Εξωτερική παρακίνηση (Ερ. 9, 11, 12, 15) 0,561 

Απόδοση εργαζομένων και κατάρτιση (Ερ. 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 24-29) 

0,536 

Στρατηγικός προγραμματισμός (Ερ. 38, 39, 40, 42-45) 0,635 

Οργανωσιακή κουλτούρα (Ερ. 33, 34, 35, 36, 37, 41, 46, 

47, 48, 49, 50) 

0,679 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι) των 

απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την παρακίνηση. Ο 

υψηλότερος μέσος όρος αφορά τη δήλωση «Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη δουλειά 

μου όσο μπορώ καλύτερα» (Ν=4,39, ΤΑ=0,827), «Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής 

ικανοποίησης όταν κάνω τη δουλειά μου καλά» (Μ=4,32, ΤΑ=0,775) και «Δεν 

κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω την ευθύνη για τα λάθη μου» (Μ=4,11, ΤΑ=1,024). 

Αντίθετα, χαμηλότερος μέσος όρος αφορά τις δηλώσεις «Λαμβάνω έξτρα χρήματα 

για υψηλή απόδοση» (Μ=1,22, ΤΑ=0,733), «Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά σε 

εγρήγορση και με υποκινεί στην εργασία μου» (Μ=2,24, ΤΑ=1,293) και «Θεωρώ ότι 

ο μισθός είναι αρκετός» (Μ=2,26, ΤΑ=1,001). Ο αντίστοιχος πίνακας (Πίνακας 4) 

παρατίθεται στο Παράρτημα.  
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Γράφημα 1. Μέσοι όροι απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την παρακίνηση 
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Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την εργασία μου

Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για τα όσα προσφέρω …

Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα να κάνω την …

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι σεβαστή

Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό εργαζόμενο στο …

Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για ένα θέμα σχετικό με …

Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες στο περιβάλλον …

Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο νοσοκομείο είναι …

Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής στην εργασία μου

Νιώθω συναισθηματικά ¨στραγγισμένος¨στο τέλος κάθε …

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για υψηλή απόδοση

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για υψηλή απόδοση

Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν στην επίλυση …

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη δουλεύοντας σε αυτό το …

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός

Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης όταν …

Η γνώμη μου για τον εαυτό μουχειροτερεύει όταν κάνω …

Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη δουλειά μου όσο …

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η δουλειά μου

δεν είναι στα συνήθη πρότυπα

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία παρελθούσα

μέρα δουλειάς με μία αίσθηση ότι τα κατάφερα

Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να κάνω

πιο αποτελεσματικά τη δουλειά μου

Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά

και δε φεύγω νωρίτερα

Η δουλειά που κάνω είναι ενδιαφέρουσα

Έχω αυτοπεποίθηση για την εργασία μου ότι θα τα …

Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω την ευθύνη για τα …

Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά σε εγρήγορση και …

Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη δική μου εργασία

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για θέματα της εργασίας …

Συμμετέχω  σε προγράμματα κατάρτισης για να …

Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία εξαιτίας της …

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία εξαιτίας της …
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Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται τα περιγραφικά μέτρα (μέσοι όροι) των 

απόψεων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με την ηγεσία. Ο υψηλότερος 

μέσος όρος αφορά τη δήλωση «Οι διευθυντές αναμένουν από τους εργαζομένους να 

βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα» (Μ=3,44, ΤΑ=1,069), «Η διαδικασία ανίχνευσης 

των αναγκών και των προτιμήσεων των χρηστών/πολιτών είναι αργή» (Μ=3,29, 

ΤΑ=1,313), «Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για αυτό το νοσοκομείο» (Μ=3,17, 

ΤΑ=0,930) και «Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο διευθυντής/προϊστάμενος να 

εγκρίνει μια απόφαση» (Μ=3,08, ΤΑ=1,051). Αντίθετα, χαμηλότερος μέσος όρος 

αφορά τις δηλώσεις «Γίνεται συστηματική έρευνα στους χρήστες των υπηρεσιών 

υγείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να αξιολογηθεί η ποιότητα  των 

υπηρεσιών» (Μ=2,02, ΤΑ=1,112) και «Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για 

το μέλλον του συνόλου των υπηρεσιών και των εργαζομένων» (Μ=2,08, ΤΑ=0,874). 

Ο σχετικός Πίνακας (Πίνακας 2) παρατίθεται στο Παράρτημα. 

 

 

 

Γράφημα 2. Μέσοι όροι απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την ηγεσία 
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Συγκεντρώνουμε συστηματικά πληροφορίες που έχουν 
σχέση με την εργασία μας

Γίνεται συστηματική έρευνα στους χρήστες των 
υπηρεσιών υγείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 

να αξιολογηθεί η ποιότητα  των υπηρεσιών

Η διαδικασία ανίχνευσης των αναγκών και των 
προτιμήσεων των χρηστών/πολιτών είναι αργή

Δεν εισακούγονται τα παράπονα των χρηστών/πολιτών

Ο οργανισμός είναι ανοικτός και ανταποκρίνεται στις 
αλλαγές

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό σύνολο 
μελλοντικών στόχων για το μέλλον του

Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον 
του συνόλου των υπηρεσιών και των εργαζομένων

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα

Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο άλλο

δεν χρειάζεται να ακολουθεί συγκεκριμένα κανάλια

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 
διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει μια απόφαση

Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 
συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την εργασία με 

εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα ανώτεροι ούτε …

Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή / 
Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν κάνω κάτι

Οι διευθυντές αναμένουν από τους εργαζομένους να 
βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα

Το νοσοκομείο με εμπνέει πραγματικά να κάνω ότι 
καλύτερο στη δουλειά

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η μάθηση των 
εργαζομένων είναι επένδυση και όχι απλά δαπάνη

Το προσωπικό συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τομείς που χρίζουν βελτίωσης

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες του νοσοκομείου 
είναι παρόμοιες 

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για αυτότο νοσοκομείο
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Επαγωγική στατιστική 

 

Η επαγωγική στατιστική εξετάζει ένα συγκεκριμένο δείγμα του πληθυσμού, 

προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το πώς αλληλοεπιδρούν οι 

μεταβλητές μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, εξετάζεται το 

κατά πόσο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν τις 

απόψεις τους. Για παράδειγμα, εξετάζεται αν το φύλο, η ηλικία, η ειδικότητα κλπ 

ασκούν επίδραση στις απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα σχετικά 

με την παρακίνηση και την ηγεσία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε αν οι 

απόψεις τους διαφοροποιούνται με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. 

Επίσης, η επαγωγική στατιστική εξετάζει και τη συσχέτιση μεταβλητών. Αυτό 

σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση ότι μπορούμε να εξετάσουμε αν ο τρόπος 

άσκησης της ηγεσίας επιδρά στην παρακίνηση των εργαζομένων. 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα αποτελέσματα της επαγωγικής στατιστικής. 

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα χρησιμοποιηθούν παραμετρικά ή μη τεστ, αρχικά 

ελέγχθηκε η κανονικότητα της κατανομής των δεδομένων. Για τον έλεγχο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το τεστ Kolmogorov-Smirnov. Το τεστ αυτό εξετάζει τη μηδενική 

υπόθεση ότι η κατανομή των δεδομένων δε διαφέρει από την κανονική, ενώ η 

εναλλακτική της, ότι η κατανομή των δεδομένων διαφέρει από την κανονική. Το 

αποτέλεσμα κατέδειξε ότι τα δεδομένα δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. 

Κατά συνέπεια, για τον έλεγχο των συσχετίσεων θα χρησιμοποιηθούν μη 

παραμετρικά τεστ. Ο λόγος για τον οποίον επιλέχθηκαν τα μη παραμετρικά τεστ είναι 

διότι δεν απαιτούν, ως αναγκαία συνθήκη για τη διεξαγωγή τους, την κανονικότητα 

των δεδομένων.  

 

Στην περίπτωση που η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει δύο επίπεδα (π.χ. φύλο), 

χρησιμοποιήθηκε το Mann-Whitney, το αντίστοιχο μη παραμετρικό τεστ του 

independent samples t-test. Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται για να συγκρίνει δύο 

ομάδες πληθυσμών, όπως για παράδειγμα τις απόψεις των ερωτηθέντων στη βάση 

του φύλου τους. Στην περίπτωση που η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει πάνω από δύο 

επίπεδα (π.χ. ειδικότητα), χρησιμοποιήθηκε το Kruskal-Wallis, το αντίστοιχο μη 

παραμετρικό τεστ του one-way Anova. Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται για να 

συγκρίνει περισσότερες από δύο ομάδες πληθυσμών, όπως για παράδειγμα τις 
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απόψεις των ερωτηθέντων στη βάση της ειδικότητάς τους ή της προϋπηρεσίας τους. 

Αντίστοιχα, για τη συσχέτιση του στυλ ηγεσίας και της παρακίνησης των 

εργαζομένων, χρησιμοποιήθηκε το τεστ chi-square, το οποίο εξετάζει αν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών.  

 

Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε ίσο με α=0,05. Αυτό σημαίνει πως 

τιμές κάτω από αυτό το επίπεδο δηλώνουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων που εξετάζονται, δηλαδή ότι η διαφορά μεταξύ των ομάδων, όπως για 

παράδειγμα το φύλο, δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, το φύλο αποτελεί παράγοντα που 

επηρεάζει τον τρόπο που οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται την έννοια 

και τους τρόπους της παρακίνησης, αλλά και παράγοντα βάσει του οποίου 

διαφοροποιείται η παρακίνηση. 

 

Διαφοροποίηση απόψεων ερωτηθέντων στη βάση των δημογραφικών τους 

στοιχείων 

Αρχικά διερευνήθηκε κατά πόσο το φύλο των ερωτηθέντων επηρεάζει τις απόψεις 

που εξέφρασαν. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το τεστ Mann-

Whitney, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Όπως παρατηρούμε, οι άντρες σε μεγαλύτερο 

βαθμό δηλώνουν ότι λαμβάνουν έξτρα χρήματα για υψηλή απόδοση, ότι δεν 

εισακούγονται τα παράπονα των χρηστών/πολιτών, ότι ο οργανισμός είναι ανοικτός 

και ανταποκρίνεται στις αλλαγές, ότι ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό σύνολο 

μελλοντικών στόχων για το μέλλον του, ότι ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα 

για το μέλλον του συνόλου των υπηρεσιών και των εργαζομένων, ότι υπάρχει 

ομαδικό πνεύμα, ότι η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο άλλο δεν χρειάζεται να 

ακολουθεί συγκεκριμένα κανάλια, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει μια απόφαση, ότι οι διευθυντές ενθαρρύνουν 

τους εργαζόμενους να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την εργασία με 

εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα ανώτεροι ούτε υφιστάμενοι, αλλά και ότι το 

προσωπικό συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τομείς που χρίζουν 

βελτίωσης. Αντίθετα, οι γυναίκες θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι τους αρέσει να 

σκέφτονται μία παρελθούσα μέρα δουλειάς με μία αίσθηση ότι τα κατάφεραν, ότι 

συμμετέχουν  σε προγράμματα κατάρτισης για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και 
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ικανότητές τους. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές καταδεικνύονται με έντονη 

γραφή. 

 

 

Πίνακας 4. Συσχέτιση απόψεων ερωτηθέντων για την παρακίνηση και την 

ηγεσία με το φύλο 

 Φύλο N MeanRank p-value 

Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την 

εργασία μου 

Άντρας 26 41,08 0,066 

Γυναίκα 72 52,54  

Σύνολο 98   

Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για 

τα όσα προσφέρω στην εργασία μου 

Άντρας 26 54,23 0,296 

Γυναίκα 72 47,79  

Σύνολο 98   

Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα 

να κάνω την εργασία μου 

Άντρας 26 53,96 0,330 

Γυναίκα 72 47,89  

Σύνολο 98   

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι 

σεβαστή 

Άντρας 26 41,38 0,074 

Γυναίκα 72 52,43  

Σύνολο 98   

Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό 

εργαζόμενο στο νοσοκομείο 

Άντρας 26 42,25 0,128 

Γυναίκα 71 51,47  

Σύνολο 97   

Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για 

ένα θέμα σχετικό με την εργασία μου 

Άντρας 26 57,88 0,050 

Γυναίκα 71 45,75  

Σύνολο 97   

Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες στο 

περιβάλλον εργασίας 

Άντρας 26 48,17 0,765 

Γυναίκα 72 49,98  

Σύνολο 98   

Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο 

νοσοκομείο είναι επαρκείς 

Άντρας 25 45,80 0,552 

Γυναίκα 71 49,45  

Σύνολο 96   

Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής 

στην εργασία μου 

Άντρας 26 56,73 0,119 

Γυναίκα 72 46,89  

Σύνολο 98   

Νιώθω συναισθηματικά 

¨στραγγισμένος¨στο τέλος κάθε μέρας 

Άντρας 26 53,13 0,425 

Γυναίκα 72 48,19  

Σύνολο 98   

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για υψηλή 

απόδοση 

Άντρας 26 59,44 0,000 

Γυναίκα 72 45,91  

Σύνολο 98   

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για υψηλή Άντρας 26 49,50 1,000 
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απόδοση Γυναίκα 72 49,50  

Σύνολο 98   

Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν 

στην επίλυση προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων 

Άντρας 26 48,52 0,832 

Γυναίκα 72 49,85  

Σύνολο 98   

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη 

δουλεύοντας σε αυτό το νοσοκομείο 

Άντρας 26 43,83 0,294 

Γυναίκα 70 50,24  

Σύνολο 96   

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός Άντρας 26 44,56 0,278 

Γυναίκα 72 51,28  

Σύνολο 98   

Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής 

ικανοποίησης όταν κάνω τη δουλειά 

μου καλά 

Άντρας 26 43,42 0,383 

Γυναίκα 67 48,39  

Σύνολο 
93   

Η γνώμη μου για τον εαυτό μου 

χειροτερεύει όταν κάνω άσχημα τη 

δουλειά μου 

Άντρας 26 50,44 0,838 

Γυναίκα 72 49,16  

Σύνολο 
98   

Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη 

δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα 

Άντρας 26 47,17 0,583 

Γυναίκα 72 50,34  

Σύνολο 98   

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η δουλειά 

μου δεν είναι στα συνήθη πρότυπα 

Άντρας 26 47,54 0,993 

Γυναίκα 68 47,49  

Σύνολο 94   

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία 

παρελθούσα μέρα δουλειάς με μία 

αίσθηση ότι τα κατάφερα 

Άντρας 26 35,04 0,015 

Γυναίκα 63 49,11  

Σύνολο 
89   

Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να 

κάνω πιο αποτελεσματικά τη δουλειά 

μου 

Άντρας 26 43,85 0,210 

Γυναίκα 72 51,54  

Σύνολο 
98   

Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά  

και δε φεύγω νωρίτερα 

Άντρας 26 43,15 0,168 

Γυναίκα 72 51,79  

Σύνολο 98   

Η δουλειά που κάνω είναι 

ενδιαφέρουσα 

Άντρας 26 40,90 0,060 

Γυναίκα 72 52,60  

Σύνολο 98   

Έχω αυτοπεποίθηση για την εργασία 

μου ότι θα τα καταφέρω 

Άντρας 26 43,56 0,255 

Γυναίκα 70 50,34  

Σύνολο 96   

Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω Άντρας 26 49,46 0,993 
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την ευθύνη για τα λάθη μου Γυναίκα 72 49,51  

Σύνολο 98   

Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά 

σε εγρήγορση και με υποκινεί στην 

εργασία μου 

Άντρας 26 44,00 0,311 

Γυναίκα 70 50,17  

Σύνολο 96   

Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη 

δική μου εργασία 

Άντρας 26 43,40 0,182 

Γυναίκα 72 51,70  

Σύνολο 98   

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για 

θέματα της εργασίας όταν είμαι σπίτι 

μου 

Άντρας 26 43,98 0,313 

Γυναίκα 70 50,18  

Σύνολο 96   

Συμμετέχω  σε προγράμματα 

κατάρτισης για να βελτιώσω τις 

δεξιότητες και ικανότητές μου 

Άντρας 26 36,96 0,007 

Γυναίκα 72 54,03  

Σύνολο 98   

Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς 

Άντρας 26 46,27 0,686 

Γυναίκα 69 48,65  

Σύνολο 95   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που βιώνω 

από την ανάληψη προκλήσεων που 

είναι ενδιαφέρουσες 

Άντρας 26 56,04 0,092 

Γυναίκα 70 45,70  

Σύνολο 
96   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που βιώνω 

όταν κάνω με επιτυχία δύσκολες 

εργασίες 

Άντρας 26 55,35 0,181 

Γυναίκα 72 47,39  

Σύνολο 
98   

Συγκεντρώνουμε συστηματικά 

πληροφορίες που έχουν σχέση με την 

εργασία μας 

Άντρας 26 50,48 0,660 

Γυναίκα 70 47,76  

Σύνολο 96   

Γίνεται συστηματική έρευνα στους 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 

να αξιολογηθεί η ποιότητα  των 

υπηρεσιών 

Άντρας 26 51,38 0,512 

Γυναίκα 70 47,43  

Σύνολο 

96   

Η διαδικασία ανίχνευσης των 

αναγκών και των προτιμήσεων των 

χρηστών/πολιτών είναι αργή 

Άντρας 26 47,75 0,708 

Γυναίκα 72 50,13  

Σύνολο 98   

Δεν εισακούγονται τα παράπονα των 

χρηστών/πολιτών 

Άντρας 26 60,37 0,018 

Γυναίκα 72 45,58  

Σύνολο 98   

Ο οργανισμός είναι ανοικτός και 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

Άντρας 26 59,88 0,006 

Γυναίκα 69 43,52  

Σύνολο 95   

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα Άντρας 26 61,52 0,002 
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ρεαλιστικό σύνολο μελλοντικών 

στόχων για το μέλλον του 

Γυναίκα 69 42,91  

Σύνολο 95   

Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό 

όραμα για το μέλλον του συνόλου 

των υπηρεσιών και των εργαζομένων 

Άντρας 26 57,35 0,032 

Γυναίκα 69 44,48  

Σύνολο 95   

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα 

Άντρας 26 62,35 0,001 

Γυναίκα 69 42,59  

Σύνολο 95   

Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο 

άλλο δεν χρειάζεται να ακολουθεί 

συγκεκριμένα κανάλια 

Άντρας 26 60,23 0,006 

Γυναίκα 69 43,39  

Σύνολο 
95   

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει 

μια απόφαση 

Άντρας 26 62,58 0,004 

Γυναίκα 72 44,78  

Σύνολο 98   

Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να συζητήσουν θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία με 

εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα 

ανώτεροι ούτε υφιστάμενοι 

Άντρας 26 58,46 0,048 

Γυναίκα 72 46,26  

Σύνολο 

98   

Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή / 

Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν κάνω 

κάτι 

Άντρας 26 47,04 0,589 

Γυναίκα 72 50,39  

Σύνολο 98   

Οι διευθυντές αναμένουν από τους 

εργαζομένους να βρίσκουν λύσεις 

στα προβλήματα 

Άντρας 26 51,50 0,294 

Γυναίκα 67 45,25  

Σύνολο 93   

Το νοσοκομείο με εμπνέει 

πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο 

στη δουλειά 

Άντρας 26 44,62 0,442 

Γυναίκα 69 49,28  

Σύνολο 95   

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η 

μάθηση των εργαζομένων είναι 

επένδυση και όχι απλά δαπάνη 

Άντρας 26 53,69 0,203 

Γυναίκα 69 45,86  

Σύνολο 95   

Το προσωπικό συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τομείς που 

χρίζουν βελτίωσης 

Άντρας 26 55,83 0,037 

Γυναίκα 67 43,57  

Σύνολο 93   

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες 

του νοσοκομείου είναι παρόμοιες 

Άντρας 26 50,08 0,466 

Γυναίκα 67 45,81  

Σύνολο 93   

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για 

αυτό το νοσοκομείο 

Άντρας 26 44,12 0,495 

Γυναίκα 67 48,12  

Σύνολο 93   
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο η ηλικία των ερωτηθέντων επηρεάζει τις 

απόψεις που εξέφρασαν. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ Kruskal-Wallis, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,005. Τα 

αποτελέσματα απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Όπως παρατηρούμε, τα άτομα 

26-35 ετών δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής στην εργασία τους, ότι δε 

λαμβάνουν οτιδήποτε για υψηλή απόδοση, ότι νιώθουν δυσαρεστημένοι ότι η δουλειά 

τους δεν είναι στα συνήθη πρότυπα, ότι δε  μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει μια απόφαση. Τα άτομα 36-45 ετών θεωρούν 

ότι η εργασία τους είναι σεβαστή, θεωρούν τους εαυτούς τους ως σημαντικό 

εργαζόμενο στο νοσοκομείο, ότι οι συνάδελφοί τους τούς υποστηρίζουν στην 

επίλυση προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων, ότι δε κατηγορούν άλλους 

αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λάθη τους, ότι έχουν έναν μέντορα ο οποίος 

τους κρατά σε εγρήγορση και τους υποκινεί στην εργασία τους, ότι οι διευθυντές 

ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία με εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα ανώτεροι ούτε υφιστάμενοι. Τα άτομα 

46-55 ετών δήλωσαν ότι έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ένα θέμα σχετικό με 

την εργασία, ότι ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο νοσοκομείο είναι επαρκείς, ότι 

λαμβάνουν έξτρα χρήματα για υψηλή απόδοση, ότι νιώθουν μια αίσθηση προσωπικής 

ικανοποίησης όταν κάνουν τη δουλειά τους καλά, ότι πηγαίνουν στην ώρα τους στη 

δουλειά και δε φεύγουν νωρίτερα, ότι συμμετέχουν σε αυτήν την εργασία εξαιτίας 

της ικανοποίησης που βιώνουν όταν κάνουν με επιτυχία δύσκολες εργασίες, ότι 

συγκεντρώνουν συστηματικά πληροφορίες που έχουν σχέση με την εργασία τους, ότι 

ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό σύνολο μελλοντικών στόχων για το μέλλον 

του, ότι ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον του συνόλου των 

υπηρεσιών και των εργαζομένων, ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα, ότι η επικοινωνία από 

το ένα τμήμα στο άλλο δεν χρειάζεται να ακολουθεί συγκεκριμένα κανάλια. Τα 

άτομα άνω των 55 ετών δήλωσαν ότι δεν εισακούγονται τα παράπονα των 

χρηστών/πολιτών. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές καταδεικνύονται με έντονη 

γραφή. 
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Πίνακας 5. Συσχέτιση απόψεων ερωτηθέντων για την παρακίνηση και την 

ηγεσία με την ηλικία 

 
Ηλικία N Mean 

Rank 

p-value 

Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την 

εργασία μου 

26-35 27 46,26 0,859 

36-45 23 52,09  

46-55 32 50,44  

Άνω των 55 ετών 17 52,29  

Σύνολο 99   

Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για τα 

όσα προσφέρω στην εργασία μου 

26-35 27 41,39 0,072 

36-45 23 58,37  

46-55 32 54,91  

Άνω των 55 ετών 17 43,12  

Σύνολο 99   

Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα 

να κάνω την εργασία μου 

26-35 27 42,93 0,086 

36-45 23 60,15  

46-55 32 52,83  

Άνω των 55 ετών 17 42,18  

Σύνολο 99   

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι 

σεβαστή 

26-35 27 41,33 0,025 

36-45 23 64,00  

46-55 32 46,56  

Άνω των 55 ετών 17 51,29  

Σύνολο 99   

Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό 

εργαζόμενο στο νοσοκομείο 

26-35 27 37,80 0,006 

36-45 23 64,65  

46-55 31 49,11  

Άνω των 55 ετών 17 48,29  

Σύνολο 98   

Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για 

ένα θέμα σχετικό με την εργασία μου 

26-35 27 41,39 0,014 

36-45 23 53,09  

46-55 31 60,26  

Άνω των 55 ετών 17 37,91  

Σύνολο 98   

Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες στο 

περιβάλλον εργασίας 

26-35 27 41,81 0,241 

36-45 23 54,93  

46-55 32 50,16  

Άνω των 55 ετών 17 56,03  

Σύνολο 99   

Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο 

νοσοκομείο είναι επαρκείς 

26-35 27 34,46 0,003 

36-45 22 47,73  

46-55 32 59,41  
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Άνω των 55 ετών 16 54,47  

Σύνολο 97   

Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής 

στην εργασία μου 

26-35 27 60,44 0,010 

36-45 23 54,65  

46-55 32 47,03  

Άνω των 55 ετών 17 32,71  

Σύνολο 99   

Νιώθω συναισθηματικά 

¨στραγγισμένος¨ στο τέλος κάθε 

μέρας 

26-35 27 47,81 0,068 

36-45 23 41,26  

46-55 32 60,05  

Άνω των 55 ετών 17 46,38  

Σύνολο 99   

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για υψηλή 

απόδοση 

26-35 27 43,50 0,001 

36-45 23 43,50  

46-55 32 58,50  

Άνω των 55 ετών 17 53,12  

Σύνολο 99   

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για υψηλή 

απόδοση 

26-35 27 60,43 0,028 

36-45 23 47,11  

46-55 32 41,84  

Άνω των 55 ετών 17 52,71  

Σύνολο 99   

Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν 

στην επίλυση προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων 

26-35 27 33,63 0,000 

36-45 23 65,61  

46-55 32 54,92  

Άνω των 55 ετών 17 45,62  

Σύνολο 99   

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη 

δουλεύοντας σε αυτό το νοσοκομείο 

26-35 27 27,67 0,000 

36-45 22 41,16  

46-55 31 73,06  

Άνω των 55 ετών 17 49,15  

Σύνολο 97   

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός 

26-35 27 47,17 0,085 

36-45 23 46,02  

46-55 32 47,00  

Άνω των 55 ετών 17 65,53  

Σύνολο 99   

Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής 

ικανοποίησης όταν κάνω τη δουλειά 

μου καλά 

26-35 27 37,96 0,017 

36-45 23 50,30  

46-55 32 56,84  

Άνω των 55 ετών 12 38,67  

Σύνολο 94   

Η γνώμη μου για τον εαυτό μου 26-35 27 49,93 0,699 
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χειροτερεύει όταν κάνω άσχημα τη 

δουλειά μου 

36-45 23 52,41  

46-55 32 52,03  

Άνω των 55 ετών 17 43,03  

Σύνολο 99   

Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη 

δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα 

26-35 27 45,04 0,092 

36-45 23 55,02  

46-55 32 56,05  

Άνω των 55 ετών 17 39,71  

Σύνολο 99   

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η δουλειά 

μου δεν είναι στα συνήθη πρότυπα 

26-35 27 55,24 0,034 

36-45 21 39,02  

46-55 32 53,34  

Άνω των 55 ετών 15 36,13  

Σύνολο 95   

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία 

παρελθούσα μέρα δουλειάς με μία 

αίσθηση ότι τα κατάφερα 

26-35 27 39,59 0,069 

36-45 21 48,83  

46-55 32 42,83  

Άνω των 55 ετών 10 63,00  

Σύνολο 90   

Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να 

κάνω πιο αποτελεσματικά τη δουλειά 

μου 

26-35 27 44,33 0,208 

36-45 23 52,54  

46-55 32 56,72  

Άνω των 55 ετών 17 42,91  

Σύνολο 99   

Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά  

και δε φεύγω νωρίτερα 

26-35 27 44,93 0,049 

36-45 23 42,93  

46-55 32 61,19  

Άνω των 55 ετών 17 46,56  

Σύνολο 99   

Η δουλειά που κάνω είναι 

ενδιαφέρουσα 

26-35 27 53,06 0,547 

36-45 23 48,80  

46-55 32 45,20  

Άνω των 55 ετών 17 55,79  

Σύνολο 99   

Έχω αυτοπεποίθηση για την εργασία 

μου ότι θα τα καταφέρω 

26-35 25 40,20 0,208 

36-45 23 48,78  

46-55 32 54,94  

Άνω των 55 ετών 17 51,06  

Σύνολο 97   

Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω 

την ευθύνη για τα λάθη μου 

26-35 27 46,83 0,002 

36-45 23 60,28  

46-55 32 56,02  

Άνω των 55 ετών 17 29,79  
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Σύνολο 99   

Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά 

σε εγρήγορση και με υποκινεί στην 

εργασία μου 

26-35 27 58,50 0,000 

36-45 23 60,80  

46-55 32 41,50  

Άνω των 55 ετών 15 29,80  

Σύνολο 97   

Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη 

δική μου εργασία 

26-35 27 41,56 0,074 

36-45 23 51,83  

46-55 32 59,00  

Άνω των 55 ετών 17 44,00  

Σύνολο 99   

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για 

θέματα της εργασίας όταν είμαι σπίτι 

μου 

26-35 27 45,02 0,692 

36-45 23 53,37  

46-55 32 47,77  

Άνω των 55 ετών 15 52,10  

Σύνολο 97   

Συμμετέχω  σε προγράμματα 

κατάρτισης για να βελτιώσω τις 

δεξιότητες και ικανότητές μου 

26-35 27 57,07 0,055 

36-45 23 58,22  

46-55 32 42,30  

Άνω των 55 ετών 17 42,15  

Σύνολο 99   

Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς 

26-35 27 42,35 0,114 

36-45 23 43,59  

46-55 32 57,13  

Άνω των 55 ετών 14 48,71  

Σύνολο 96   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που βιώνω 

από την ανάληψη προκλήσεων που 

είναι ενδιαφέρουσες 

26-35 27 39,13 0,112 

36-45 23 51,13  

46-55 32 56,11  

Άνω των 55 ετών 15 48,33  

Σύνολο 97   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που βιώνω 

όταν κάνω με επιτυχία δύσκολες 

εργασίες 

26-35 27 44,91 0,029 

36-45 23 53,26  

46-55 32 58,80  

Άνω των 55 ετών 17 37,12  

Σύνολο 99   

Συγκεντρώνουμε συστηματικά 

πληροφορίες που έχουν σχέση με την 

εργασία μας 

26-35 27 47,17 0,045 

36-45 23 54,41  

46-55 32 54,52  

Άνω των 55 ετών 15 32,23  

Σύνολο 97   

Γίνεται συστηματική έρευνα στους 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας, 

26-35 27 46,63 0,653 

36-45 23 53,61  
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τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 

να αξιολογηθεί η ποιότητα  των 

υπηρεσιών 

46-55 32 45,92  

Άνω των 55 ετών 15 52,77  

Σύνολο 97   

Η διαδικασία ανίχνευσης των 

αναγκών και των προτιμήσεων των 

χρηστών/πολιτών είναι αργή 

26-35 27 54,65 0,737 

36-45 23 49,52  

46-55 32 48,89  

Άνω των 55 ετών 17 45,35  

Σύνολο 99   

Δεν εισακούγονται τα παράπονα των 

χρηστών/πολιτών 

26-35 27 47,30 0,042 

36-45 23 38,72  

46-55 32 53,75  

Άνω των 55 ετών 17 62,50  

Σύνολο 99   

Ο οργανισμός είναι ανοικτός και 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

26-35 27 45,70 0,398 

36-45 23 42,61  

46-55 32 52,61  

Άνω των 55 ετών 14 54,18  

Σύνολο 96   

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα 

ρεαλιστικό σύνολο μελλοντικών 

στόχων για το μέλλον του 

26-35 27 48,63 0,001 

36-45 23 44,43  

46-55 32 60,44  

Άνω των 55 ετών 14 27,64  

Σύνολο 96   

Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό 

όραμα για το μέλλον του συνόλου 

των υπηρεσιών και των εργαζομένων 

26-35 27 48,70 0,022 

36-45 23 43,83  

46-55 32 58,22  

Άνω των 55 ετών 14 33,57  

Σύνολο 96   

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα 

26-35 27 50,72 0,000 

36-45 23 44,67  

46-55 32 60,78  

Άνω των 55 ετών 14 22,43  

Σύνολο 96   

Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο 

άλλο δεν χρειάζεται να ακολουθεί 

συγκεκριμένα κανάλια 

26-35 27 53,11 0,003 

36-45 22 49,52  

46-55 32 54,80  

Άνω των 55 ετών 15 25,27  

Σύνολο 96   

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει 

μια απόφαση 

26-35 27 64,69 0,000 

36-45 23 47,11  

46-55 32 52,03  

Άνω των 55 ετών 17 26,76  

Σύνολο 99   
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Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να συζητήσουν θέματα 

που σχετίζονται με την εργασία με 

εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα 

ανώτεροι ούτε υφιστάμενοι 

26-35 27 54,20 0,004 

36-45 23 56,09  

46-55 32 53,61  

Άνω των 55 ετών 17 28,29  

Σύνολο 99   

Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή / 

Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν κάνω 

κάτι 

26-35 27 46,67 0,882 

36-45 23 51,17  

46-55 32 52,22  

Άνω των 55 ετών 17 49,53  

Σύνολο 99   

Οι διευθυντές αναμένουν από τους 

εργαζομένους να βρίσκουν λύσεις 

στα προβλήματα 

26-35 27 47,02 0,812 

36-45 23 45,72  

46-55 32 50,80  

Άνω των 55 ετών 12 43,21  

Σύνολο 94   

Το νοσοκομείο με εμπνέει 

πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο 

στη δουλειά 

26-35 27 42,06 0,177 

36-45 23 58,43  

46-55 32 47,81  

Άνω των 55 ετών 14 46,18  

Σύνολο 96   

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η 

μάθηση των εργαζομένων είναι 

επένδυση και όχι απλά δαπάνη 

26-35 27 39,91 0,234 

36-45 23 49,65  

46-55 32 54,30  

Άνω των 55 ετών 14 49,93  

Σύνολο 96   

Το προσωπικό συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τομείς που 

χρίζουν βελτίωσης 

26-35 27 46,78 0,113 

36-45 23 43,43  

46-55 32 55,34  

Άνω των 55 ετών 12 36,00  

Σύνολο 94   

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες 

του νοσοκομείου είναι παρόμοιες 

26-35 27 45,28 0,805 

36-45 23 50,11  

46-55 32 49,23  

Άνω των 55 ετών 12 42,88  

Σύνολο 94   

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για 

αυτό το νοσοκομείο 

26-35 27 44,54 0,053 

36-45 23 38,89  

46-55 32 50,47  

Άνω των 55 ετών 12 62,75  

Σύνολο 94   
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Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο τα έτη προϋπηρεσίας των ερωτηθέντων 

επηρεάζει τις απόψεις που εξέφρασαν. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης 

χρησιμοποιήθηκε το τεστ Kruskal-Wallis, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

α=0,005. Τα άτομα με προϋπηρεσία 1-10 έτη δήλωσαν ότι δεν υπάρχει ευκαιρία 

προαγωγής στην εργασία τους, ότι δε λαμβάνουν οτιδήποτε για υψηλή απόδοση, ότι 

έχουν έναν μέντορα ο οποίος τους κρατά σε εγρήγορση και τους υποκινεί στην 

εργασία τους, συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για να βελτιώσω τις 

δεξιότητες και ικανότητές τους. Τα άτομα με 20-25 έτη προϋπηρεσίες δήλωσαν ότι η 

γνώμη τους για τον εαυτό τους χειροτερεύει όταν κάνουν άσχημα τη δουλειά τους, 

ότι οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να συζητήσουν θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία με εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα ανώτεροι ούτε 

υφιστάμενοι. Τα άτομα με προϋπηρεσία 26 έτη και άνω δήλωσαν ότι ο εξοπλισμός 

και οι προμήθειες στο νοσοκομείο είναι επαρκείς, νομίζουν ότι θα πάρουν σύνταξη 

δουλεύοντας σε αυτό το νοσοκομείο, περιμένουν μεγαλύτερη ακρίβεια στη δική τους 

εργασία, ότι δεν εισακούγονται τα παράπονα των χρηστών/πολιτών. Οι στατιστικά 

σημαντικές διαφορές καταδεικνύονται με έντονη γραφή. 

 

Πίνακας 6. Συσχέτιση απόψεων ερωτηθέντων για την παρακίνηση και την 

ηγεσία με την προϋπηρεσία 

 Προϋπηρεσία N MeanRank p-value 

Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την 

εργασία μου 

1-10 έτη 41 44,59 0.217 

10-20 έτη 21 57,29  

20-25 έτη 8 44,44  

26 έτη και άνω 30 55,45  

Σύνολο 100   

Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για 

τα όσα προσφέρω στην εργασία μου 

1-10 έτη 41 47,63 0.301 

10-20 έτη 21 57,71  

20-25 έτη 8 38,25  

26 έτη και άνω 30 52,63  

Σύνολο 100   

Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα 

να κάνω την εργασία μου 

1-10 έτη 41 45,18 0.372 

10-20 έτη 21 57,95  

20-25 έτη 8 51,63  

26 έτη και άνω 30 52,25  

Σύνολο 100   

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι 

σεβαστή 

1-10 έτη 41 44,30 0.123 

10-20 έτη 21 61,83  
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20-25 έτη 8 47,50  

26 έτη και άνω 30 51,83  

Σύνολο 100   

Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό 

εργαζόμενο στο νοσοκομείο 

1-10 έτη 41 46,76 0.642 

10-20 έτη 21 56,05  

20-25 έτη 8 51,75  

26 έτη και άνω 29 49,72  

Σύνολο 99   

Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για 

ένα θέμα σχετικό με την εργασία 

μου 

1-10 έτη 41 44,21 0.210 

10-20 έτη 21 58,31  

20-25 έτη 8 44,63  

26 έτη και άνω 29 53,66  

Σύνολο 99   

Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες 

στο περιβάλλον εργασίας 

1-10 έτη 41 43,00 0.116 

10-20 έτη 21 53,33  

20-25 έτη 8 52,75  

26 έτη και άνω 30 58,17  

Σύνολο 100   

Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο 

νοσοκομείο είναι επαρκείς 

1-10 έτη 40 36,68 0.000 

10-20 έτη 21 49,55  

20-25 έτη 8 45,13  

26 έτη και άνω 29 68,36  

Σύνολο 98   

Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής 

στην εργασία μου 

1-10 έτη 41 64,23 0.000 

10-20 έτη 21 44,67  

20-25 έτη 8 50,19  

26 έτη και άνω 30 35,90  

Σύνολο 100   

Νιώθω συναισθηματικά 

¨στραγγισμένος¨ στο τέλος κάθε 

μέρας 

1-10 έτη 41 48,35 0.588 

10-20 έτη 21 51,76  

20-25 έτη 8 41,44  

26 έτη και άνω 30 54,97  

Σύνολο 100   

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για υψηλή 

απόδοση 

1-10 έτη 41 45,18 0.058 

10-20 έτη 21 55,55  

20-25 έτη 8 50,06  

26 έτη και άνω 30 54,35  

Σύνολο 100   

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για υψηλή 

απόδοση 

1-10 έτη 41 58,67 0.041 

10-20 έτη 21 45,12  

20-25 έτη 8 39,13  

26 έτη και άνω 30 46,13  

Σύνολο 100   
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Οι συνάδελφοί μου με 

υποστηρίζουν στην επίλυση 

προσωπικών και οικογενειακών 

προβλημάτων 

1-10 έτη 41 41,93 0.083 

10-20 έτη 21 56,10  

20-25 έτη 8 60,44  

26 έτη και άνω 30 55,65  

Σύνολο 100   

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη 

δουλεύοντας σε αυτό το νοσοκομείο 

1-10 έτη 41 26,09 0.000 

10-20 έτη 20 62,00  

20-25 έτη 7 76,57  

26 έτη και άνω 30 66,85  

Σύνολο 98   

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός 

1-10 έτη 41 51,50 0.265 

10-20 έτη 21 40,83  

20-25 έτη 8 60,63  

26 έτη και άνω 30 53,20  

Σύνολο 100   

Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής 

ικανοποίησης όταν κάνω τη δουλειά 

μου καλά 

1-10 έτη 41 42,01 0.111 

10-20 έτη 21 58,17  

20-25 έτη 8 52,50  

26 έτη και άνω 25 47,84  

Σύνολο 95   

Η γνώμη μου για τον εαυτό μου 

χειροτερεύει όταν κάνω άσχημα τη 

δουλειά μου 

1-10 έτη 41 50,95 0.005 

10-20 έτη 21 55,12  

20-25 έτη 8 77,69  

26 έτη και άνω 30 39,40  

Σύνολο 100   

Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη 

δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα 

1-10 έτη 41 50,13 0.819 

10-20 έτη 21 52,36  

20-25 έτη 8 57,06  

26 έτη και άνω 30 47,95  

Σύνολο 100   

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η 

δουλειά μου δεν είναι στα συνήθη 

πρότυπα 

1-10 έτη 41 51,29 0.485 

10-20 έτη 19 48,68  

20-25 έτη 8 55,38  

26 έτη και άνω 28 42,32  

Σύνολο 96   

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία 

παρελθούσα μέρα δουλειάς με μία 

αίσθηση ότι τα κατάφερα 

1-10 έτη 41 44,55 0.763 

10-20 έτη 19 51,32  

20-25 έτη 8 47,13  

26 έτη και άνω 23 43,80  

Σύνολο 91   

Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να 

κάνω πιο αποτελεσματικά τη δουλειά 

1-10 έτη 41 48,55 0.715 

10-20 έτη 21 47,07  

20-25 έτη 8 54,75  
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μου 26 έτη και άνω 30 54,43  

Σύνολο 100   

Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά  

και δε φεύγω νωρίτερα 

1-10 έτη 41 44,62 0.334 

10-20 έτη 21 52,02  

20-25 έτη 8 58,13  

26 έτη και άνω 30 55,43  

Σύνολο 100   

Η δουλειά που κάνω είναι 

ενδιαφέρουσα 

1-10 έτη 41 54,15 0.222 

10-20 έτη 21 43,07  

20-25 έτη 8 37,88  

26 έτη και άνω 30 54,08  

Σύνολο 100   

Έχω αυτοπεποίθηση για την 

εργασία μου ότι θα τα καταφέρω 

1-10 έτη 39 44,40 0.254 

10-20 έτη 21 48,62  

20-25 έτη 8 47,56  

26 έτη και άνω 30 57,27  

Σύνολο 98   

Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω 

την ευθύνη για τα λάθη μου 

1-10 έτη 41 49,90 0.792 

10-20 έτη 21 54,24  

20-25 έτη 8 43,00  

26 έτη και άνω 30 50,70  

Σύνολο 100   

Έχω έναν μέντορα ο οποίος με 

κρατά σε εγρήγορση και με υποκινεί 

στην εργασία μου 

1-10 έτη 41 59,72 0.001 

10-20 έτη 21 54,64  

20-25 έτη 8 41,63  

26 έτη και άνω 28 32,93  

Σύνολο 98   

Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη 

δική μου εργασία 

1-10 έτη 41 42,34 0.017 

10-20 έτη 21 56,71  

20-25 έτη 8 38,06  

26 έτη και άνω 30 60,62  

Σύνολο 100   

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για 

θέματα της εργασίας όταν είμαι 

σπίτι μου 

1-10 έτη 41 45,55 0.199 

10-20 έτη 21 57,83  

20-25 έτη 8 37,63  

26 έτη και άνω 28 52,43  

Σύνολο 98   

Συμμετέχω  σε προγράμματα 

κατάρτισης για να βελτιώσω τις 

δεξιότητες και ικανότητές μου 

1-10 έτη 41 61,09 0.002 

10-20 έτη 21 48,62  

20-25 έτη 8 56,44  

26 έτη και άνω 30 35,77  

Σύνολο 100   

Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς 1-10 έτη 41 41,94 0.103 
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10-20 έτη 21 50,21  

20-25 έτη 8 52,94  

26 έτη και άνω 27 57,61  

Σύνολο 97   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που 

βιώνω από την ανάληψη 

προκλήσεων που είναι 

ενδιαφέρουσες 

1-10 έτη 41 45,91 0.583 

10-20 έτη 21 48,86  

20-25 έτη 8 49,56  

26 έτη και άνω 28 55,21  

Σύνολο 98   

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

εξαιτίας της ικανοποίησης που 

βιώνω όταν κάνω με επιτυχία 

δύσκολες εργασίες 

1-10 έτη 41 50,05 0.824 

10-20 έτη 21 54,95  

20-25 έτη 8 51,19  

26 έτη και άνω 30 47,82  

Σύνολο 100   

Συγκεντρώνουμε συστηματικά 

πληροφορίες που έχουν σχέση με 

την εργασία μας 

1-10 έτη 41 49,91 0.368 

10-20 έτη 21 55,50  

20-25 έτη 8 55,63  

26 έτη και άνω 28 42,64  

Σύνολο 98   

Γίνεται συστηματική έρευνα στους 

χρήστες των υπηρεσιών υγείας, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για 

να αξιολογηθεί η ποιότητα  των 

υπηρεσιών 

1-10 έτη 41 51,77 0.400 

10-20 έτη 21 53,98  

20-25 έτη 8 37,13  

26 έτη και άνω 28 46,36  

Σύνολο 98   

Η διαδικασία ανίχνευσης των 

αναγκών και των προτιμήσεων των 

χρηστών/πολιτών είναι αργή 

1-10 έτη 41 52,45 0.867 

10-20 έτη 21 50,29  

20-25 έτη 8 43,31  

26 έτη και άνω 30 49,90  

Σύνολο 100   

Δεν εισακούγονται τα παράπονα 

των χρηστών/πολιτών 

1-10 έτη 41 44,39 0.001 

10-20 έτη 21 54,86  

20-25 έτη 8 23,19  

26 έτη και άνω 30 63,08  

Σύνολο 100   

Ο οργανισμός είναι ανοικτός και 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

1-10 έτη 41 45,01 0.062 

10-20 έτη 21 56,90  

20-25 έτη 8 31,69  

26 έτη και άνω 27 54,04  

Σύνολο 97   

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα 

ρεαλιστικό σύνολο μελλοντικών 

στόχων για το μέλλον του 

1-10 έτη 41 51,66 0.109 

10-20 έτη 21 57,12  

20-25 έτη 8 34,63  

26 έτη και άνω 27 42,91  
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Σύνολο 97   

Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό 

όραμα για το μέλλον του συνόλου 

των υπηρεσιών και των 

εργαζομένων 

1-10 έτη 41 51,32 0.093 

10-20 έτη 21 58,38  

20-25 έτη 8 39,25  

26 έτη και άνω 27 41,07  

Σύνολο 97   

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα 

1-10 έτη 41 50,99 0.453 

10-20 έτη 21 49,24  

20-25 έτη 8 58,75  

26 έτη και άνω 27 42,91  

Σύνολο 97   

Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο 

άλλο δεν χρειάζεται να ακολουθεί 

συγκεκριμένα κανάλια 

1-10 έτη 41 54,45 0.051 

10-20 έτη 21 49,98  

20-25 έτη 7 59,71  

26 έτη και άνω 28 37,61  

Σύνολο 97   

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να 

εγκρίνει μια απόφαση 

1-10 έτη 41 56,13 0.354 

10-20 έτη 21 44,12  

20-25 έτη 8 46,63  

26 έτη και άνω 30 48,30  

Σύνολο 100   

Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να συζητήσουν 

θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία με εκείνους που δεν είναι 

ούτε άμεσα ανώτεροι ούτε 

υφιστάμενοι 

1-10 έτη 41 53,06 0.022 

10-20 έτη 21 51,50  

20-25 έτη 8 72,50  

26 έτη και άνω 30 40,43  

Σύνολο 
100   

Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή / 

Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν κάνω 

κάτι 

1-10 έτη 41 54,17 0.383 

10-20 έτη 21 54,45  

20-25 έτη 8 43,50  

26 έτη και άνω 30 44,58  

Σύνολο 100   

Οι διευθυντές αναμένουν από τους 

εργαζομένους να βρίσκουν λύσεις 

στα προβλήματα 

1-10 έτη 41 49,32 0.962 

10-20 έτη 21 48,24  

20-25 έτη 8 44,75  

26 έτη και άνω 25 46,68  

Σύνολο 95   

Το νοσοκομείο με εμπνέει 

πραγματικά να κάνω ότι καλύτερο 

στη δουλειά 

1-10 έτη 41 44,73 0.459 

10-20 έτη 21 52,76  

20-25 έτη 8 59,13  

26 έτη και άνω 27 49,56  

Σύνολο 97   

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η 1-10 έτη 41 45,24 0.451 
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μάθηση των εργαζομένων είναι 

επένδυση και όχι απλά δαπάνη 

10-20 έτη 21 46,60  

20-25 έτη 8 52,06  

26 έτη και άνω 27 55,67  

Σύνολο 97   

Το προσωπικό συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τομείς που 

χρίζουν βελτίωσης 

1-10 έτη 41 49,30 0.307 

10-20 έτη 21 40,05  

20-25 έτη 8 59,31  

26 έτη και άνω 25 48,92  

Σύνολο 95   

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες 

του νοσοκομείου είναι παρόμοιες 

1-10 έτη 41 48,28 0.623 

10-20 έτη 21 52,40  

20-25 έτη 8 51,31  

26 έτη και άνω 25 42,78  

Σύνολο 95   

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για 

αυτό το νοσοκομείο 

1-10 έτη 41 46,00 0.410 

10-20 έτη 21 47,90  

20-25 έτη 8 38,44  

26 έτη και άνω 25 54,42  

Σύνολο 95   

 

Τέλος, διερευνήθηκε κατά πόσο η θέση (ειδικότητα) των ερωτηθέντων επηρεάζει τις 

απόψεις που εξέφρασαν. Για τον έλεγχο αυτής της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ Kruskal-Wallis, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,005. Το ιατρικό 

προσωπικό δήλωσε ότι δε λαμβάνουν οτιδήποτε για υψηλή απόδοση, ότι συμμετέχει 

σε προγράμματα κατάρτισης για να βελτιώσω τις δεξιότητες και ικανότητές του, ότι η 

διαδικασία ανίχνευσης των αναγκών και των προτιμήσεων των χρηστών/πολιτών 

είναι αργή. Το νοσηλευτικό / παραϊατρικό προσωπικό δήλωσε ότι έχουν 

αρμοδιότητες σχετικές με την εργασία τους, θεωρούν τους εαυτούς τους ως 

σημαντικό εργαζόμενο στο νοσοκομείο, ανέφεραν ότι δεν υπάρχει ευκαιρία 

προαγωγής στην εργασία τους. Το διοικητικό προσωπικό ανέφερε ότι λαμβάνουν 

έξτρα χρήματα για υψηλή απόδοση, νομίζουν ότι θα πάρω σύνταξη δουλεύοντας σε 

αυτό το νοσοκομείο, πηγαίνουν στην ώρα τους στη δουλειά και δε φεύγουν νωρίτερα, 

συνήθως σκέφτονται/ανησυχούν για θέματα της εργασίας όταν είναι σπίτι τους, 

δήλωσε ότι γίνεται συστηματική έρευνα στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο για να αξιολογηθεί η ποιότητα  των υπηρεσιών, ότι 

δεν εισακούγονται τα παράπονα των χρηστών/πολιτών, ότι ο οργανισμός είναι 

ανοικτός και ανταποκρίνεται στις αλλαγές, ότι ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό 

σύνολο μελλοντικών στόχων για το μέλλον του, ότι ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό 
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όραμα για το μέλλον του συνόλου των υπηρεσιών και των εργαζομένων, ότι το 

νοσοκομείο τους εμπνέει πραγματικά να κάνουν, ότι καλύτερο στη δουλειά, ότι η 

αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η μάθηση των εργαζομένων είναι επένδυση και όχι 

απλά δαπάνη, θεωρούν ότι οι αξίες τους και οι αξίες του νοσοκομείου είναι 

παρόμοιες, ενώ τέλος νιώθουν πολύ μικρή  δέσμευση για αυτό το νοσοκομείο. Οι 

στατιστικά σημαντικές διαφορές καταδεικνύονται με έντονη γραφή. 

 

 

 

Πίνακας 7. Συσχέτιση απόψεων ερωτηθέντων για την παρακίνηση και την 

ηγεσία με την ειδικότητα 

 
Θέση N Mean 

Rank 

p-value 

Έχω αρμοδιότητες σχετικές 

με την εργασία μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,66 0,002 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 61,71  

Διοικητικό προσωπικό 17 36,35  

Σύνολο 100   

Οι συνάδελφοί μου με 

εκτιμούν για τα όσα 

προσφέρω στην εργασία μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 49,47 0,637 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 49,16  

Διοικητικό προσωπικό 17 56,26  

Σύνολο 100   

Θεωρώ ότι έχω πλήρη 

αρμοδιότητα να κάνω την 

εργασία μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 46,05 0,380 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 54,03  

Διοικητικό προσωπικό 17 53,47  

Σύνολο 100   

Θεωρώ ότι η εργασία μου 

είναι σεβαστή 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,59 0,135 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 57,23  

Διοικητικό προσωπικό 17 47,09  

Σύνολο 100   

Θεωρώ τον εαυτό μου ως 

σημαντικό εργαζόμενο στο 

νοσοκομείο 

Ιατρικό προσωπικό 43 43,48 0,003 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

39 61,47  

Διοικητικό προσωπικό 17 40,18  

Σύνολο 99   

Έχω το δικαίωμα να Ιατρικό προσωπικό 43 51,23 0,925 
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αποφασίζω για ένα θέμα 

σχετικό με την εργασία μου 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

39 48,88  

Διοικητικό προσωπικό 17 49,44  

Σύνολο 99   

Υπάρχουν κατάλληλες 

συνθήκες στο περιβάλλον 

εργασίας 

Ιατρικό προσωπικό 43 44,37 0,122 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 53,88  

Διοικητικό προσωπικό 17 58,06  

Σύνολο 100   

Ο εξοπλισμός και οι 

προμήθειες στο νοσοκομείο 

είναι επαρκείς 

Ιατρικό προσωπικό 41 43,49 0,168 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 54,19  

Διοικητικό προσωπικό 17 52,97  

Σύνολο 98   

Δεν υπάρχει ευκαιρία 

προαγωγής στην εργασία μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 66,34 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 37,24  

Διοικητικό προσωπικό 17 41,65  

Σύνολο 100   

Νιώθω συναισθηματικά 

¨στραγγισμένος¨ στο τέλος 

κάθε μέρας 

Ιατρικό προσωπικό 43 43,74 0,105 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 55,21  

Διοικητικό προσωπικό 17 56,50  

Σύνολο 100   

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για 

υψηλή απόδοση 

Ιατρικό προσωπικό 43 47,38 0,016 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 49,34  

Διοικητικό προσωπικό 17 61,12  

Σύνολο 100   

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για 

υψηλή απόδοση 

Ιατρικό προσωπικό 43 62,38 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 41,78  

Διοικητικό προσωπικό 17 40,97  

Σύνολο 100   

Οι συνάδελφοί μου με 

υποστηρίζουν στην επίλυση 

προσωπικών και 

οικογενειακών προβλημάτων 

Ιατρικό προσωπικό 43 47,69 0,544 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 54,26  

Διοικητικό προσωπικό 17 48,76  

Σύνολο 100   

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη 

δουλεύοντας σε αυτό το 

νοσοκομείο 

Ιατρικό προσωπικό 43 33,10 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 59,88  

Διοικητικό προσωπικό 17 67,76  
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Σύνολο 98   

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι 

αρκετός 

Ιατρικό προσωπικό 43 50,65 0,972 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 49,83  

Διοικητικό προσωπικό 17 51,71  

Σύνολο 100   

Νιώθω μια αίσθηση 

προσωπικής ικανοποίησης 

όταν κάνω τη δουλειά μου 

καλά 

Ιατρικό προσωπικό 43 44,79 0,527 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 50,80  

Διοικητικό προσωπικό 17 50,35  

Σύνολο 95   

Η γνώμη μου για τον εαυτό 

μου χειροτερεύει όταν κάνω 

άσχημα τη δουλειά μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 53,09 0,507 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 50,58  

Διοικητικό προσωπικό 17 43,76  

Σύνολο 100   

Νιώθω υπερήφανος να κάνω 

τη δουλειά μου όσο μπορώ 

καλύτερα 

Ιατρικό προσωπικό 43 52,35 0,552 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 51,10  

Διοικητικό προσωπικό 17 44,41  

Σύνολο 100   

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η 

δουλειά μου δεν είναι στα 

συνήθη πρότυπα 

Ιατρικό προσωπικό 43 54,34 0,075 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

36 46,89  

Διοικητικό προσωπικό 17 37,15  

Σύνολο 96   

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία 

παρελθούσα μέρα δουλειάς με 

μία αίσθηση ότι τα κατάφερα 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,15 0,125 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 51,26  

Διοικητικό προσωπικό 13 34,65  

Σύνολο 91   

Προσπαθώ να σκέφτομαι 

τρόπους να κάνω πιο 

αποτελεσματικά τη δουλειά 

μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 50,34 0,993 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 50,88  

Διοικητικό προσωπικό 17 50,03  

Σύνολο 100   

Πηγαίνω στην ώρα μου στη 

δουλειά και δε φεύγω νωρίτερα 

Ιατρικό προσωπικό 43 39,73 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 50,38  

Διοικητικό προσωπικό 17 78,03  

Σύνολο 100   

Η δουλειά που κάνω είναι Ιατρικό προσωπικό 43 54,92 0,336 
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ενδιαφέρουσα Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 45,95  

Διοικητικό προσωπικό 17 50,03  

Σύνολο 100   

Έχω αυτοπεποίθηση για την 

εργασία μου ότι θα τα 

καταφέρω 

Ιατρικό προσωπικό 41 43,07 0,117 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 55,06  

Διοικητικό προσωπικό 17 51,91  

Σύνολο 98   

Δεν κατηγορώ άλλους, 

αναλαμβάνω την ευθύνη για 

τα λάθη μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 52,58 0,128 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 53,40  

Διοικητικό προσωπικό 17 38,41  

Σύνολο 100   

Έχω έναν μέντορα ο οποίος 

με κρατά σε εγρήγορση και με 

υποκινεί στην εργασία μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 50,29 0,949 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 49,37  

Διοικητικό προσωπικό 17 47,79  

Σύνολο 98   

Περιμένω μεγαλύτερη 

ακρίβεια στη δική μου 

εργασία 

Ιατρικό προσωπικό 43 43,67 0,100 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 55,79  

Διοικητικό προσωπικό 17 55,32  

Σύνολο 100   

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ 

για θέματα της εργασίας όταν 

είμαι σπίτι μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 46,48 0,043 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 46,17  

Διοικητικό προσωπικό 17 64,59  

Σύνολο 98   

Συμμετέχω  σε προγράμματα 

κατάρτισης για να βελτιώσω 

τις δεξιότητες και ικανότητές 

μου 

Ιατρικό προσωπικό 43 61,21 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 48,71  

Διοικητικό προσωπικό 17 27,62  

Σύνολο 100   

Αναμένονται τόσα πολλά από 

εμάς 

Ιατρικό προσωπικό 43 47,10 0,368 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 47,47  

Διοικητικό προσωπικό 17 57,12  

Σύνολο 97   

Συμμετέχω σε αυτήν την 

εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω από 

την ανάληψη προκλήσεων 

Ιατρικό προσωπικό 43 53,09 0,078 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 41,91  

Διοικητικό προσωπικό 17 57,38  
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που είναι ενδιαφέρουσες Σύνολο 98   

Συμμετέχω σε αυτήν την 

εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω όταν 

κάνω με επιτυχία δύσκολες 

εργασίες 

Ιατρικό προσωπικό 43 54,79 0,218 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 44,86  

Διοικητικό προσωπικό 17 52,91  

Σύνολο 100   

Συγκεντρώνουμε 

συστηματικά πληροφορίες 

που έχουν σχέση με την 

εργασία μας 

Ιατρικό προσωπικό 43 53,03 0,370 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 44,63  

Διοικητικό προσωπικό 17 51,44  

Σύνολο 98   

Γίνεται συστηματική έρευνα 

στους χρήστες των υπηρεσιών 

υγείας, τουλάχιστον μία φορά 

το χρόνο για να αξιολογηθεί η 

ποιότητα  των υπηρεσιών 

Ιατρικό προσωπικό 43 46,62 0,020 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

38 45,34  

Διοικητικό προσωπικό 17 66,09  

Σύνολο 98   

Η διαδικασία ανίχνευσης των 

αναγκών και των 

προτιμήσεων των 

χρηστών/πολιτών είναι αργή 

Ιατρικό προσωπικό 43 59,00 0,031 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 44,93  

Διοικητικό προσωπικό 17 42,12  

Σύνολο 100   

Δεν εισακούγονται τα 

παράπονα των 

χρηστών/πολιτών 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,99 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 42,59  

Διοικητικό προσωπικό 17 80,53  

Σύνολο 100   

Ο οργανισμός είναι ανοικτός 

και ανταποκρίνεται στις 

αλλαγές 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,77 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 38,73  

Διοικητικό προσωπικό 17 79,53  

Σύνολο 97   

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα 

ρεαλιστικό σύνολο 

μελλοντικών στόχων για το 

μέλλον του 

Ιατρικό προσωπικό 43 48,06 0,002 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 41,04  

Διοικητικό προσωπικό 17 68,71  

Σύνολο 97   

Ο οργανισμός έχει ένα 

ρεαλιστικό όραμα για το 

μέλλον του συνόλου των 

υπηρεσιών και των 

εργαζομένων 

Ιατρικό προσωπικό 43 48,95 0,003 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 40,77  

Διοικητικό προσωπικό 17 67,03  

Σύνολο 97   

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα Ιατρικό προσωπικό 43 52,26 0,139 
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Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 42,20  

Διοικητικό προσωπικό 17 55,56  

Σύνολο 97   

Η επικοινωνία από το ένα 

τμήμα στο άλλο δεν χρειάζεται 

να ακολουθεί συγκεκριμένα 

κανάλια 

Ιατρικό προσωπικό 43 54,42 0,136 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 42,34  

Διοικητικό προσωπικό 17 49,79  

Σύνολο 97   

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι 

ο διευθυντής/προϊστάμενος να 

εγκρίνει μια απόφαση 

Ιατρικό προσωπικό 43 57,83 0,051 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 43,31  

Διοικητικό προσωπικό 17 48,88  

Σύνολο 100   

Οι διευθυντές ενθαρρύνουν 

τους εργαζόμενους να 

συζητήσουν θέματα που 

σχετίζονται με την εργασία με 

εκείνους που δεν είναι ούτε 

άμεσα ανώτεροι ούτε 

υφιστάμενοι 

Ιατρικό προσωπικό 43 56,01 0,025 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 41,43  

Διοικητικό προσωπικό 17 57,91  

Σύνολο 

100   

Θα πρέπει να ρωτάω το 

Διευθυντή / 

Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν 

κάνω κάτι 

Ιατρικό προσωπικό 43 51,59 0,942 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

40 49,69  

Διοικητικό προσωπικό 17 49,65  

Σύνολο 100   

Οι διευθυντές αναμένουν από 

τους εργαζομένους να 

βρίσκουν λύσεις στα 

προβλήματα 

Ιατρικό προσωπικό 43 45,49 0,296 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 53,41  

Διοικητικό προσωπικό 17 43,21  

Σύνολο 95   

Το νοσοκομείο με εμπνέει 

πραγματικά να κάνω ότι 

καλύτερο στη δουλειά 

Ιατρικό προσωπικό 43 44,67 0,047 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 47,41  

Διοικητικό προσωπικό 17 63,41  

Σύνολο 97   

Η αίσθηση που υπάρχει είναι 

ότι η μάθηση των 

εργαζομένων είναι επένδυση 

και όχι απλά δαπάνη 

Ιατρικό προσωπικό 43 46,51 0,042 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

37 44,96  

Διοικητικό προσωπικό 17 64,09  

Σύνολο 97   

Το προσωπικό συμμετέχει στη Ιατρικό προσωπικό 43 52,27 0,286 



69 
 

λήψη αποφάσεων σχετικά με 

τομείς που χρίζουν βελτίωσης 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 42,90  

Διοικητικό προσωπικό 17 47,71  

Σύνολο 95   

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι 

αξίες του νοσοκομείου είναι 

παρόμοιες 

Ιατρικό προσωπικό 43 46,99 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 37,51  

Διοικητικό προσωπικό 17 72,15  

Σύνολο 95   

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση 

για αυτό το νοσοκομείο 

Ιατρικό προσωπικό 43 40,03 0,000 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

35 47,14  

Διοικητικό προσωπικό 17 69,91  

Σύνολο 95   

 

Παραγοντική ανάλυση 

 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των ερευνητικών εργαλείων χρησιμοποιήθηκε τόσο η 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων συνιστωσών 

(principal component analysis)  για κάθε μια από τις διαστάσεις που μελετώνται.  

Συνθήκες εργασίας 

Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων 

συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι οκτώ ερωτήσεις της διάστασης της των 

συνθηκών εργασίας αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το μέτρο Bartlett το 

οποίο ελέγχει την σημαντικότητα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών προέκυψε ότι 

αυτή είναι στατιστικώς σημαντική (Χ2(28)=239.91, p=0.000<0.05).  Στον Πίνακα 8 

δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις της 

διάστασης των συνθηκών εργασίας από όπου και επιβεβαιώνεται ότι έχουμε έναν 

παράγοντα ο οποίος εξηγεί το 43.004% της ολικής μεταβλητότητάς (με χρήση του 

κριτηρίου των ιδιοτιμών).   Βάση των αποτελεσμάτων από την κλίμακα των 

συνθηκών εργασίας θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ερώτηση Ε20. 

Πίνακας 8: Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

Ερωτήσεις 
Συνθήκες 

εργασίας 

Ε1 ,537 
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Ε2 ,682 

Ε3 ,861 

Ε6 ,775 

Ε7 ,747 

Ε8 ,689 

Ε13 ,539 

Ε20 ,149 

 

Εσωτερική παρακίνηση  

 Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους 

κυρίων συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι οκτώ ερωτήσεις της διάστασης 

της εσωτερικής παρακίνησης αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το μέτρο 

Bartlett το οποίο ελέγχει την σημαντικότητα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών 

προέκυψε ότι αυτή είναι στατιστικώς σημαντική (Χ2(21)=248.49, p=0.000<0.05).  

Στον Πίνακα 9 δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις 

ερωτήσεις της διάστασης της εσωτερικής παρακίνησης από όπου και επιβεβαιώνεται 

ότι έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος εξηγεί το 37.6% της ολικής μεταβλητότητάς (με 

χρήση του κριτηρίου των ιδιοτιμών).   Βάση των αποτελεσμάτων από την κλίμακα  

θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ερώτηση Ε10 και ίσως και η Ε22. 

Πίνακας 9 Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

Ερωτήσεις 
Εσωτερική 

παρακίνηση 

Ε4 ,678 

Ε5 ,758 

Ε10 ,332 

Ε22 ,450 

Ε23 ,644 

Ε25 ,546 

Ε31 ,629 

Ε32 ,743 
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Εξωτερική παρακίνηση  

Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων 

συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι τέσσερις ερωτήσεις της διάστασης της 

εξωτερικής παρακίνησης αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το μέτρο Bartlett 

το οποίο ελέγχει την σημαντικότητα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών προέκυψε ότι 

αυτή είναι στατιστικώς σημαντική (Χ2(6)=41.702, p=0.000<0.05).  Στον Πίνακα 10 

δίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις της 

διάστασης της εξωτερικής παρακίνησης από όπου και επιβεβαιώνεται ότι έχουμε 

έναν παράγοντα ο οποίος εξηγεί το 45.95%  ολικής μεταβλητότητάς (με χρήση του 

κριτηρίου των ιδιοτιμών).    

 

Πίνακας 10 Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

Ερωτήσεις 
Εξωτερική 

παρακίνηση 

Ε9 ,649 

Ε11 ,683 

Ε12 ,669 

Ε15 ,709 

 

 

Απόδοση και κατάρτιση  εργαζομένων 

Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων 

συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι δώδεκα ερωτήσεις της διάστασης της 

απόδοση και κατάρτιση εργαζομένων αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το 

μέτρο Bartlett προέκυψε ότι η ανάλυσης κυρίων συνιστωσών είναι στατιστικώς 

σημαντική (Χ2(66)=299.02, p=0.000<0.05).  Στον Πίνακα 11 δίνονται τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις της διάστασης 

της διδασκαλίας από όπου και επιβεβαιώνεται ότι έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος 



72 
 

εξηγεί το 24.63%  ολικής μεταβλητότητάς (με χρήση του κριτηρίου των ιδιοτιμών). 

Βάση των αποτελεσμάτων από την κλίμακα θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ερώτηση Ε17, 

Ε19, Ε20, Ε26, Ε28 και Ε29. 

 

 

Πίνακας 11 Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

Ερωτήσεις 
Απόδοση και 

κατάρτιση 

Ε16 ,709 

Ε17 -,059 

Ε18 ,650 

Ε19 ,073 

Ε20 ,285 

Ε21 ,727 

Ε24 ,699 

Ε25 ,490 

Ε26 ,130 

Ε27 ,804 

Ε28 ,116 

Ε29 -,066 

 

 

Στρατηγικός προγραμματισμός 

Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων 

συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι επτά ερωτήσεις της διάστασης του 

στρατηγικού προγραμματισμού αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το μέτρο 

Bartlett προέκυψε ότι η ανάλυσης κυρίων συνιστωσών είναι στατιστικώς σημαντική 

(Χ2(28)=287.71, p=0.000<0.05).  Στον Πίνακα 12 δίνονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις της διάστασης του στρατηγικού 
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προγραμματισμού από όπου και επιβεβαιώνεται ότι έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος 

εξηγεί το 35.32%  ολικής μεταβλητότητάς.   Βάση των αποτελεσμάτων από την 

κλίμακα θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ερώτηση Ε3, Ε44 και Ε45. 

Πίνακας 12 Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

Ερωτήσεις 
Στρατηγικός 

προγραμματισμός 

Ε3 ,301 

Ε38 ,807 

Ε39 ,782 

Ε40 ,805 

Ε42 ,530 

Ε43 ,676 

Ε44 -,110 

Ε45 ,274 

 

Οργανωσιακή κουλτούρα 

Διενεργήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων με χρήση της μεθόδους κυρίων 

συνιστωσών, για να επιβεβαιώσουμε ότι οι έντεκα ερωτήσεις της διάστασης της 

οργανωσιακής κουλτούρας αποτελούν έναν παράγοντα. Αρχικά από το μέτρο Bartlett 

προέκυψε ότι η ανάλυσης κυρίων συνιστωσών είναι στατιστικώς σημαντική 

(Χ2(55)=360.58, p=0.000<0.05).  Στον Πίνακα 13 δίνονται τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης κυρίων συνιστωσών για τις ερωτήσεις της διάστασης οργανωσιακής 

κουλτούρας από όπου και επιβεβαιώνεται ότι έχουμε έναν παράγοντα ο οποίος εξηγεί 

το 32.41%  της ολικής μεταβλητότητάς.   Βάση των αποτελεσμάτων από την κλίμακα  

θα έπρεπε να αφαιρεθεί η ερώτηση Ε35, Ε36 και 50. 
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Πίνακας 13 Φορτώσεις παραγόντων βασιζόμενες στη μέθοδο κύριο συνιστωσών 

 
Διαχείριση 

τάξης 

Ε33 ,639 

Ε34 ,578 

Ε35 -,311 

Ε36 ,267 

Ε37 ,589 

Ε41 ,436 

Ε46 ,715 

Ε47 ,747 

Ε48 ,700 

Ε49 ,747 

Ε50 ,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

Συσχέτιση του στυλ ηγεσίας και της παρακίνησης των εργαζομένων 

Στον πιο κάτω πίνακα απεικονίζονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ του 

στυλ ηγεσίας και της παρακίνησης των εργαζομένων. Όπως παρατηρούμε, υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ της παρακίνησης και του στυλ ηγεσίας. Αυτό που 

φαίνεται από τον πίνακα είναι ότι δε σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό η δέσμευση που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι με τον οργανισμό με την παρακίνηση, παρά σε ελάχιστες 

εξαιρέσεις. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αναφέρονται οι τιμές εκείνες (p-value) όπου 

παρατηρείται συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Για παράδειγμα, στις ερωτήσεις 

‘Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την εργασία μου’ και ‘Συγκεντρώνουμε συστηματικά  

πληροφορίες που έχουν σχέση με την εργασία μας’ (Ερ. 33), η τιμή p=0.015 δηλώνει 

θετική συσχέτιση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών. Δηλαδή το γεγονός ότι στον 

οργανισμό συγκεντρώνονται πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία των 

ερωτηθέντων έχει συσχέτιση με το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες έχουν αρμοδιότητες 

σχετικά με την εργασία τους. 

 

Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν αναφέρονται τιμές στον πίνακα, σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Για παράδειγμα, δε βρέθηκε να υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων ‘Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για αυτό το 

νοσοκομείο’ και ‘Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για τα όσα προσφέρω στην εργασία 

μου’, ‘Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα να κάνω την εργασία μου’ και ‘Θεωρώ τον 

εαυτό μου ως σημαντικό εργαζόμενο στο νοσοκομείο’. Αυτό σημαίνει πως 

εργαζόμενοι που εκτιμώνται από τους συναδέλφους τους για όσα προσφέρουν στον 

οργανισμό, εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι έχουν πλήρη αρμοδιότητα να κάνουν την 

εργασία τους, αλλά και εργαζόμενοι που θεωρούν τον εαυτό τους ως σημαντικό στον 

οργανισμό, δεν αισθάνονται κάποια δέσμευση προς αυτόν τον οργανισμό. 
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Πίνακας 11. Συσχέτιση απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την παρακίνηση και σχετικά με την ηγεσία 

 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 

Έχω αρμοδιότητες 

σχετικές με την εργασία 

μου(Ε1) 

0.015  0.002 0.007   0.003  0.000  0.000 0.000 0.015   0.001  0.003 

Οι συνάδελφοί μου με 

εκτιμούν για τα όσα 

προσφέρω στην εργασία 

μου(Ε2) 

0.000 0.026 0.000 0.003      0.000 0.002 0.000 0.000 0.002  0.009 0.004  

Θεωρώ ότι έχω πλήρη 

αρμοδιότητα να κάνω την 

εργασία μου(Ε3) 

0.000  0.001 0.001  0.012 0.001  0.020 0.020 0.012 0.001  0.005   0.012  

Θεωρώ ότι η εργασία μου 

είναι σεβαστή(Ε4) 

0.002  0.004 0.035     0.000 0.021 0.000 0.003  0.008 0.000 0.042 0.020  

Θεωρώ τον εαυτό μου ως 

σημαντικό εργαζόμενο 

στο νοσοκομείο(Ε5) 

0.012 0.006 0.000 0.004 0.004    0.002  0.000 0.002 0.005  0.029 0.041 0.003  

Έχω το δικαίωμα να 

αποφασίζω για ένα θέμα 

σχετικό με την εργασία 

μου(Ε6) 

0.000  0.001 0.000  0.017 0.003  0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.004 0.004 0.027   

Υπάρχουν κατάλληλες 

συνθήκες στο περιβάλλον 

εργασίας(Ε7) 

  0.035    0.025 0.000  0.040  0.001  0.001 0.036 0.023  0.000 

Ο εξοπλισμός και οι 

προμήθειες στο 

νοσοκομείο είναι επαρκείς 

(Ε8) 

0.020  0.041 0.000 0.042 0.045 0.040 0.000 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.012 0.000 0.001 0.000 0.000 

Δεν υπάρχει ευκαιρία 

προαγωγής στην εργασία 

μου(Ε9) 

0.009 0.003 0.010 0.001 0.024 0.000 0.002 0.001 0.000 0.017 0.038 0.002 0.005 0.000  0.000 0.000 0.027 
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Νιώθω συναισθηματικά 

¨στραγγισμένος¨ 

στο τέλος κάθε 

μέρας(Ε10) 

0.001  0.012 0.002   0.018 0.020 0.015 0.001 0.013 0.000 0.002 0.011  0.022 0.001 0.009 

Λαμβάνω έξτρα χρήματα 

 για υψηλή απόδοση(Ε11) 

0.000 0.019 0.000 0.016 0.000 0.000 0.000 0.002 0.008 0.002 0.003 0.001   0.017 0.002 0.001  

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε  

για υψηλή απόδοση(Ε12) 

0.004 0.000 0.000 0.000    0.006 0.007 0.000 0.022  0.000   0.001 0.006  

Οι συνάδελφοί μου με 

υποστηρίζουν στην 

επίλυση προσωπικών και 

οικογενειακών 

προβλημάτων (Ε13) 

0.007  0.001 0.000 0.031 0.000 0.000 0.017 0.011 0.000 0.000 0.037 0.001 0.001 0.000 0.000 0.014 0.041 

Νομίζω ότι θα πάρω 

σύνταξη δουλεύοντας σε 

αυτό το νοσοκομείο(Ε14) 

0.001 0.000  0.001  0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 0.011  0.000  0.002 0.003 0.000  

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι 

αρκετός(Ε15) 

0.033  0.007      0.009 0.001 0.001 0.001 0.001 0.034 0.004 0.000  0.008 

Νιώθω μια αίσθηση 

προσωπικής ικανοποίησης 

όταν κάνω τη δουλειά μου 

καλά(Ε16) 

0.000  0.012   0.014 0.000 0.020 0.021   0.004 0.000   0.000   

Η γνώμη μου για τον 

εαυτό μου  χειροτερεύει 

όταν κάνω άσχημα τη 

δουλειά μου(Ε17) 

0.001 0.001 0.005 0.000 0.039 0.017 0.013 0.002 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.004 0.015 0.000  

Νιώθω υπερήφανος να 

κάνω τη δουλειά μου όσο 

μπορώ καλύτερα(Ε18) 

0.007 0.040 0.000 0.007      0.000 0.007 0.000 0.008  0.036    

Νιώθω δυσαρεστημένος 

ότι η δουλειά μου δεν(Ε19 

είναι στα συνήθη πρότυπα 

0.000 0.001 0.000 0.001  0.015 0.004 0.034 0.000 0.031 0.000 0.000 0.001 0.010 0.001 0.008 0.000  
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Μου αρέσει να σκέφτομαι 

μία παρελθούσα μέρα 

δουλειάς με μία αίσθηση 

ότι τα κατάφερα(Ε20) 

0.018  0.033  0.000 0.004 0.020 0.000  0.002  0.000 0.001 0.029 0.042 0.019 0.002 0.045 

Προσπαθώ να σκέφτομαι 

τρόπους να κάνω πιο 

αποτελεσματικά τη 

δουλειά μου (Ε21) 

0.000  0.000 0.000 0.011   0.009 0.008 0.007 0.000 0.005 0.012 0.000 0.040 0.000   

Πηγαίνω στην ώρα μου 

στη δουλειά και δε φεύγω 

νωρίτερα(Ε22) 

0.001 0.010  0.000  0.016 0.000  0.000 0.005 0.000 0.000   0.007  0.035 0.003 

Η δουλειά που κάνω είναι 

ενδιαφέρουσα(Ε23) 

0.000  0.001 0.005  0.022 0.016 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.000 0.028  0.000 0.001  

Έχω αυτοπεποίθηση για 

την εργασία μου ότι θα τα 

καταφέρω(Ε24) 

0.000  0.000 0.006   0.014 0.005  0.002 0.012 0.000 0.000 0.011 0.042 0.018 0.000  

Δεν κατηγορώ άλλους, 

αναλαμβάνω την ευθύνη 

για τα λάθη μου(Ε25) 

0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.022  0.001 0.003 0.000 0.002 0.000 0.000 0.040  0.027 

Έχω έναν μέντορα ο 

οποίος με κρατά σε 

εγρήγορση και με 

υποκινεί στην εργασία 

μου(Ε26) 

0.000 0.000    0.010 0.000 0.000  0.000 0.003 0.000 0.001  0.019 0.012 0.017  

Περιμένω μεγαλύτερη 

ακρίβεια στη δική μου 

εργασία (Ε27) 

0.000 0.027 0.000 0.002 0.000  0.035 0.006  0.000 0.003 0.000 0.000 0.011  0.026 0.005 0.005 

Συνήθως σκέφτομαι/ 

ανησυχώ για θέματα της 

εργασίας όταν είμαι σπίτι 

μου(Ε28) 

0.011  0.000 0.000 0.000 0.001 0.022 0.001 0.000  0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001  

Συμμετέχω  σε 0.003   0.010 0.004 0.000 0.011 0.000 0.013 0.014 0.000 0.000 0.002 0.001 0.003 0.003 0.000  
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προγράμματα κατάρτισης  

για να βελτιώσω τις 

δεξιότητες  και ικανότητές 

μου(Ε29) 

Αναμένονται τόσα πολλά 

από εμάς (Ε30) 

0.003 0.005 0.026  0.020  0.008 0.007 0.008 0.001 0.039 0.000 0.000  0.015 0.003 0.001 0.015 

Συμμετέχω σε αυτήν την 

εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω 

από την ανάληψη 

προκλήσεων  

που είναι ενδιαφέρουσες  

(Ε31) 

0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000  0.000 0.000 0.001 0.000  

Συμμετέχω σε αυτήν την 

εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω 

όταν κάνω με επιτυχία 

δύσκολες εργασίες(Ε32) 

0.000 0.000 0.002 0.000 0.014 0.002 0.000 0.000 0.003 0.042 0.000 0.000 0.016 0.000 0.000 0.001 0.000  

 



                                                                                                                                                                   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε τις μορφές παρακίνησης που υποκινούν 

τους εργαζόμενους στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. Μέσα από την έρευνα 

αυτή, διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν υπερήφανοι, αλλά και μία αίσθηση 

προσωπικής ικανοποίησης όταν κάνω τη δουλειά τους όσο καλύτερα μπορούν. 

Συνεπώς, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία παρακινούνται ως επί το πλείστον 

από εσωτερικές μεθόδους παρακίνησης, δηλαδή εξαιτίας της ευχαρίστησης που 

αποκομίζουν από την εργασία τους, αλλά και της υπερηφάνειας που νιώθουν εξαιτίας 

της εργασίας τους (Ryan και Deci, 2000; Bénabou και Tirole, 2003; Vallerand, 2004; 

Winfield et al., 2004; Gagné και Deci, 2005; Barkoukis et al., 2008). Αυτό 

ενδεχομένως να συνδέεται με την ευχαρίστηση που αποκομίζουν εξαιτίας της φύσης 

της εργασίας τους, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποκίνησης, βάση της 

θεωρίας των δύο παραγόντων του Herzberg (Kotler και Keller, 2006; Walker και 

Miller, 2010). Επίσης, αυτό μπορεί να εξηγηθεί και μέσα από το γεγονός ότι οι 

εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες καθοδηγούνται πρωτίστως από αλτρουιστικά 

κίνητρα, από δέσμευση για το δημόσιο συμφέρον, συμπόνια προς τους άλλους, και 

γενικά κοινωνικο-ψυχολογικές δυνάμεις περισσότερο από ότι τα οικονομικά κίνητρα 

(Wright, 2003; Prentice et al., 2007; Myers, 2008). Έτσι, οι εργαζόμενοι υποκινούνται 

από υψηλότερες αξίες (Anderfuhren-Biget et al., 2010). 

 

Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες 

υποκίνησης των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία είναι οι αρμοδιότητες και η 

αυτονομία ως προς την εργασία τους, ο σεβασμός της εργασίας τους, το κατά πόσο 

αισθάνονται ως σημαντικοί στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται, καθώς και η 

ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών εργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν 

ότι οι διάφορες θεωρίες υποκίνησης μπορούν να προβλέψουν την υποκίνηση των 

εργαζομένων. Για παράδειγμα, ο σεβασμός και το αίσθημα σημαντικότητας και 

αναγνώρισης της εργασίας και της προσπάθειάς τους αποτελεί παράμετρο του 

ιεραρχικού μοντέλου αναγκών του Maslow, αλλά και της θεωρίας των δύο 

παραγόντων του Herzberg (Kotler και Keller, 2006; Walker και Miller, 2010),  
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Επίσης, μέσα από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι έχουν έλλειψη 

μέντορα ο οποίος να τους παρακινεί, καθώς και ότι ο μισθός που λαμβάνουν δεν είναι 

αρκετός, αλλά και ότι δε λαμβάνουν επιπλέον οικονομικές ανταμοιβές στην 

περίπτωση υψηλών αποδόσεων από μέρους τους. ωστόσο, οι μισθολογικές 

ανταμοιβές αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποκίνησης των εργαζομένων, όπως 

αναφέρουν αρκετές θεωρίες υποκίνησης, για παράδειγμα η θεωρία των δύο 

παραγόντων του Herzberg (Kotler και Keller, 2006; Walker και Miller, 2010), η 

θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας (Stiff και Mongeau, 2003), η θεωρία του 

οικονομικού ανθρώπου (Walker και Miller, 2010). Ωστόσο, στο δημόσιο τομέα, οι 

οικονομικές απολαβές δεν αποτελούν μέθοδο παρακίνησης των εργαζομένων, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω (Wright, 2003; Prentice et al., 2007; Myers, 2008). 

 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το στυλ ηγεσίας που εφαρμόζεται στις 

δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. Βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων, 

διαπιστώθηκε ότι, οι διευθυντές αναμένουν από τους εργαζομένους να βρίσκουν 

λύσεις στα προβλήματα, καθώς και ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει μια απόφαση. Το τελευταίο εύρημα 

αιτιολογείται μέσα από το γεγονός ότι οι δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες δεν είναι 

αυτόνομες ως προς τη λειτουργία τους, αλλά διέπονται από την κρατική νομοθεσία 

και κατά συνέπεια έχουν αυστηρή ιεραρχική δομή, που επηρεάζει τον τρόπο λήψης 

αποφάσεων (Karlsson, 2008). Έτσι, υιοθετείται ένα περισσότερο αυταρχικό στυλ 

διοίκησης των δημοσίων νοσοκομείων (Δαλακούρα, 2012).  

 

Επίσης, σημαντικό ήταν το εύρημα ότι δεν υπάρχουν γρήγορες και συστηματικές 

διαδικασίες διερεύνησης των αναγκών των πολιτών, αλλά και της ποιότητας των 

υπηρεσιών των νοσοκομείων. Τέλος, μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι ο 

οργανισμός δεν έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον του συνόλου των 

υπηρεσιών και των εργαζομένων. Αυτά τα δύο αποτελέσματα εν μέρει μπορούν να 

αιτιολογηθούν μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα, αλλά και 

στη βάση του ότι το ελληνικό σύστημα υγείας δεν είναι πελατο-κεντρικό, ενώ 

παράλληλα διέπεται από σημαντικές αδυναμίες και παθογένειες.  

 

Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το πώς συνδέεται το στυλ ηγεσίας με 

την εφαρμογή μορφών παρακίνησης των εργαζομένων. Μέσα από την ανάλυση 
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συσχετίσεων που διεξήχθη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ηγεσίας 

και των μορφών παρακίνησης των εργαζομένων. Αυτό το εύρημα δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν άλλοι ερευνητές (Kouzes και Posner, 2000; Vargic 

και Luptáková, 2003; Manz et al., 2011; Oreg και Berson, 2011; Thrash, 2012), 

σχετικά με το ότι ο ηγέτης μπορεί να παρακινήσει τους εργαζομένους, ώστε να 

αυξήσει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους, την εργασιακή τους 

ικανοποίηση, αλλά και την οργανωσιακή δέσμευση.  

 

Παρ’ όλα αυτά, ένα επίσης σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι η 

υποκίνηση δε βρέθηκε να σχετίζεται παρά σε ελάχιστες εξαιρέσεις με την 

οργανωσιακή δέσμευση των εργαζομένων. Αυτό το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με 

τα ευρήματα άλλων μελετητών (Winfield et al., 2004; Babakus et al., 2008; Senyucel, 

2009; Ayub και Rafif, 2011), που αναφέρουν ότι η υποκίνηση των εργαζομένων 

οδηγεί σε υψηλά επίπεδα οργανωσιακής δέσμευσης. Ενδεχομένως το αποτέλεσμα 

αυτό να οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ότι παρακινούνται αρκετά, 

ή με τις σωστές μεθόδους, ούτως ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν δέσμευση με 

τον οργανισμό στον οποίον υπηρετούν. Άλλωστε, μέσα από την έρευνα καταδείχθηκε 

πως, οι εργαζόμενοι αισθάνονται μικρή δέσμευση για το νοσοκομείο στο οποίο 

εργάζονται. 

 

5.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δε μπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο 

πληθυσμό, δηλαδή τους εργαζομένους στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες της 

Ελλάδας, δεδομένου ότι προέρχονται μόνο από μία συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή. Ως εκ τούτου, μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξετάσει την 

παρακίνηση και την ηγεσία σε όλες τις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες της 

ελληνικής επικράτειας, ή τουλάχιστον σε δημόσια νοσοκομεία από κάθε γεωγραφική 

περιφέρεια της Ελλάδας. Η έρευνα αυτή θα παρήγαγε περισσότερο αξιόπιστα 

αποτελέσματα, καθώς το δείγμα της θα ήταν περισσότερο αντιπροσωπευτικού του 

πληθυσμού. 

 

Επίσης, δεδομένου ότι η παρακίνηση σχετίζεται με την εργασιακή ικανοποίηση και 

την οργανωσιακή δέσμευση, ενώ παράλληλα η ηγεσία μπορεί να επηρεάσει αυτές τις 
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παραμέτρους, σε μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εξεταστεί και η σχέση 

μεταξύ όλων αυτών των μεταβλητών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει και στην 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο μπορεί η ηγεσία να παρακινήσει 

τους εργαζομένους, στην περίπτωση που διαπιστωθούν χαμηλά επίπεδα 

οργανωσιακής δέσμευσης και εργασιακής ικανοποίησης, καθώς και υψηλά επίπεδα 

αποχώρησης από τον οργανισμό.  

 

Μία επίσης ενδιαφέρουσα έρευνα που μπορεί να διεξαχθεί είναι η χρησιμοποίηση και 

της ποιοτικής μεθόδου έρευνας με τη χρήση συνεντεύξεων, σε στελέχη των δημοσίων 

νοσοκομείων. Μέσα από μία τέτοια έρευνα θα μπορούσαν να συγκριθούν οι απόψεις 

εργαζομένων και προϊσταμένων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μία συνολική εικόνα 

σχετικά με τη σχέση παρακίνησης και ηγεσίας στις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες. 

Επίσης, η σύγκριση των απόψεων εργαζομένων και προϊσταμένων θα μπορούσε να 

οδηγήσει στον προσδιορισμό σημείων διαφοροποίησης ή / και σύγκλισης, από όπου 

θα μπορούσαν να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το πώς πράγματι 

αξιολογούν αυτά τα δύο μέρη την παρακίνηση και την ηγεσία και κατά συνέπεια να 

κατατεθούν προτάσεις, στη βάση τυχόν διαφοροποιήσεων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την 

παρακίνηση 

 N Μ.Ο. Τ.Α. 

Έχω αρμοδιότητες σχετικές με την εργασία μου 100 3,80 1,044 

Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν για τα όσα 

προσφέρω στην εργασία μου 

100 3,70 1,010 

Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα να κάνω την 

εργασία μου 

100 3,71 1,157 

Θεωρώ ότι η εργασία μου είναι σεβαστή 100 3,67 ,975 

Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό εργαζόμενο 

στο νοσοκομείο 

99 3,66 ,981 

Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για ένα θέμα 

σχετικό με την εργασία μου 

99 3,15 1,014 

Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες στο περιβάλλον 

εργασίας 

100 2,54 ,904 

Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες στο νοσοκομείο 

είναι επαρκείς 

98 2,90 ,990 

Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής στην εργασία 

μου 

100 2,50 1,193 

Νιώθω συναισθηματικά ¨στραγγισμένος¨ στο 

τέλος κάθε μέρας 

100 3,07 1,066 

Λαμβάνω έξτρα χρήματα για υψηλή απόδοση 100 1,22 ,733 

Δεν λαμβάνω οτιδήποτε για υψηλή απόδοση 100 2,30 1,823 

Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν στην επίλυση 

προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων  

100 3,01 1,176 

Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη δουλεύοντας σε 

αυτό το νοσοκομείο 

98 3,12 1,743 

Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός 100 2,26 1,001 

Νιώθω μια αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης 

όταν κάνω τη δουλειά μου καλά 

95 4,32 ,775 
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Η γνώμη μου για τον εαυτό μου χειροτερεύει όταν 

κάνω άσχημα τη δουλειά μου 

100 3,13 1,228 

Νιώθω υπερήφανος να κάνω τη δουλειά μου όσο 

μπορώ καλύτερα 

100 4,39 ,827 

Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η δουλειά μου 

 δεν είναι στα συνήθη πρότυπα 

96 3,07 1,190 

Μου αρέσει να σκέφτομαι μία παρελθούσα 

 μέρα δουλειάς με μία αίσθηση ότι τα κατάφερα 

91 3,62 1,218 

Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να κάνω  

πιο αποτελεσματικά τη δουλειά μου 

100 3,94 ,952 

Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά  

και δε φεύγω νωρίτερα 

100 3,68 1,294 

Η δουλειά που κάνω είναι ενδιαφέρουσα 100 3,83 1,006 

Έχω αυτοπεποίθηση για την εργασία μου ότι θα τα 

καταφέρω 

98 3,88 ,900 

Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω την ευθύνη 

για τα λάθη μου 

100 4,11 1,024 

Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά σε 

εγρήγορση και με υποκινεί στην εργασία μου 

98 2,24 1,293 

Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη δική μου 

εργασία  

100 3,77 1,043 

Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για θέματα της 

εργασίας όταν είμαι σπίτι μου 

98 2,93 1,038 

Συμμετέχω  σε προγράμματα κατάρτισης για να 

βελτιώσω τις δεξιότητες και ικανότητές μου 

100 2,72 1,264 

Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς 97 3,96 ,865 

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω από την ανάληψη 

προκλήσεων που είναι ενδιαφέρουσες 

98 3,24 1,158 

Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία εξαιτίας της 

ικανοποίησης που βιώνω όταν κάνω με επιτυχία 

δύσκολες εργασίες 

100 3,25 0,999 

1=Καθόλου,2=Ελάχιστα,3=Αρκετά, 4=Πολύ , 5=Πάρα πολύ 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά μέτρα απόψεων ερωτηθέντων σχετικά με την ηγεσία 

 N Μ.Ο. Τ.Α. 

Συγκεντρώνουμε συστηματικά πληροφορίες που 

έχουν σχέση με την εργασία μας 

98 2,58 1,130 

Γίνεται συστηματική έρευνα στους χρήστες των 

υπηρεσιών υγείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 

για να αξιολογηθεί η ποιότητα  των υπηρεσιών  

98 2,02 1,112 

Η διαδικασία ανίχνευσης των αναγκών και των 

προτιμήσεων των χρηστών/πολιτών είναι αργή 

100 3,29 1,313 

Δεν εισακούγονται τα παράπονα των 

χρηστών/πολιτών 

100 2,36 1,049 

Ο οργανισμός είναι ανοικτός και ανταποκρίνεται 

στις αλλαγές 

97 2,31 ,882 

Ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό σύνολο 

μελλοντικών στόχων για το μέλλον του 

97 2,11 ,911 

Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα για το 

μέλλον του συνόλου των υπηρεσιών και των 

εργαζομένων 

97 2,08 ,874 

Υπάρχει ομαδικό πνεύμα 97 2,61 1,105 

Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο άλλο 

 δεν χρειάζεται να ακολουθεί συγκεκριμένα 

κανάλια 

97 2,57 1,117 

Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος να εγκρίνει μια απόφαση 

100 3,08 1,051 

Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να 

συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με την 

εργασία με εκείνους που δεν είναι ούτε άμεσα 

ανώτεροι ούτε υφιστάμενοι 

100 2,57 ,956 

Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή / 

Προϊστάμενο/ανώτερο, πριν κάνω κάτι 

100 2,70 1,010 
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Οι διευθυντές αναμένουν από τους εργαζομένους 

να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα 

95 3,44 1,069 

Το νοσοκομείο με εμπνέει πραγματικά να κάνω 

ότι καλύτερο στη δουλειά 

97 2,48 1,001 

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η μάθηση των 

εργαζομένων είναι επένδυση και όχι απλά δαπάνη 

97 2,63 1,269 

Το προσωπικό συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με τομείς που χρίζουν βελτίωσης 

95 2,35 1,029 

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες του 

νοσοκομείου είναι παρόμοιες  

95 2,43 ,846 

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για αυτό το 

νοσοκομείο 

95 3,17 ,930 

1=Καθόλου,2=Ελάχιστα,3=Αρκετά, 4=Πολύ , 5=Πάρα πολύ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Στα πλαίσια Διπλωματικής Εργασίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων πραγματοποιείται έρευνα που βασίζεται σε ερωτηματολόγιο 

ποσοτικής ανάλυσης. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αφορά στη μέτρηση της Παρακίνησης/Υποκίνησης  των 

εργαζομένων στα νοσοκομεία και του ρόλου της ηγεσίας .Μελέτη περίπτωσης το 

νοσοκομείο «Γ.Παπανικολάου»  . 

Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο επιλέγοντας 

κάθε φορά αυτό που σας αντιπροσωπεύει.                     

Η συμμετοχή είναι εθελοντική και ανώνυμη .Παράκληση να απαντηθούν όλες οι 

ερωτήσεις. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

 

  

 

 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια  

Αράπη Ειρήνη 
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Δημογραφικά στοιχεία 

Συμπληρώστε με V   τα παρακάτω στοιχεία. 

Φύλο 

Άντρας  

Γυναίκα   

 

Ηλικία 

Έως 25  

26-35  

36-45  

46-55  

Άνω των 

55 

 

 

Θέση 

Ιατρικό προσωπικό 

 

 

Νοσηλευτικό/Παραϊατρικό 

προσωπικό 

 

 

Διοικητικό προσωπικό 

 

 

 

Έτη προϋπηρεσίας  

 

1-10 έτη  

10-20 έτη  

20-25 έτη  

>26 έτη  
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Παρακίνηση (εσωτερική και εξωτερική) των εργαζομένων  

 

Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό στον οποίον σας αντιπροσωπεύουν οι παρακάτω  

προτάσεις (1=Καθόλου,2=Ελάχιστα,3=Αρκετά, 4=Πολύ , 5=Πάρα πολύ) 

 

  1 

 

2 3 4 5 

1 Έχω αρμοδιότητες  

σχετικές με την εργασία μου 

 

     

2 Οι συνάδελφοί μου με εκτιμούν 

 για τα όσα προσφέρω στην εργασία μου 

 

     

3 Θεωρώ ότι έχω πλήρη αρμοδιότητα 

 να κάνω την εργασία μου 

 

     

4 Θεωρώ ότι η εργασία μου  

είναι σεβαστή 

 

     

5 Θεωρώ τον εαυτό μου ως σημαντικό  

εργαζόμενο στο νοσοκομείο 

 

     

6 Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω για  

ένα θέμα σχετικό με την εργασία μου 

 

     

7 Υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες 

 στο περιβάλλον εργασίας 

 

     

8 Ο εξοπλισμός και οι προμήθειες  

στο νοσοκομείο είναι επαρκείς 

 

     

9 Δεν υπάρχει ευκαιρία προαγωγής 

 στην εργασία μου 

 

     

10 Νιώθω συναισθηματικά ¨στραγγισμένος ¨ 

στο τέλος κάθε μέρας 

 

     

11 Λαμβάνω έξτρα χρήματα 

 για υψηλή απόδοση 

 

     

12 Δεν λαμβάνω οτιδήποτε  

για υψηλή απόδοση 

 

     

13 Οι συνάδελφοί μου με υποστηρίζουν      
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 στην επίλυση προσωπικών και  

οικογενειακών προβλημάτων  

 

14 Νομίζω ότι θα πάρω σύνταξη δουλεύοντας 

σε αυτό το νοσοκομείο 

 

     

  1 2 3 4 5 

15 Θεωρώ ότι ο μισθός είναι αρκετός 

 

 

     

       

17 Η γνώμη μου για τον εαυτό μου 

 χειροτερεύει όταν κάνω άσχημα τη δουλειά 

μου 

 

     

18 Νιώθω υπερήφανος να κάνω 

 τη δουλειά μου όσο μπορώ καλύτερα 

 

     

19 Νιώθω δυσαρεστημένος ότι η δουλειά μου 

 δεν είναι στα συνήθη πρότυπα 

 

     

20 Μου αρέσει να σκέφτομαι μία παρελθούσα 

 μέρα δουλειάς με μία αίσθηση ότι τα 

κατάφερα 

 

     

21 Προσπαθώ να σκέφτομαι τρόπους να κάνω  

πιο αποτελεσματικά τη δουλειά μου 

 

     

22 Πηγαίνω στην ώρα μου στη δουλειά  

και δε φεύγω νωρίτερα 

 

     

23 Η δουλειά που κάνω είναι ενδιαφέρουσα 

 

     

24 Έχω αυτοπεποίθηση για την εργασία μου  

ότι θα τα καταφέρω 

 

     

25 Δεν κατηγορώ άλλους, αναλαμβάνω 

 την ευθύνη για τα λάθη μου 

 

     

26 Έχω έναν μέντορα ο οποίος με κρατά  

σε εγρήγορση και με υποκινεί  

στην εργασία μου 

 

     

27 Περιμένω μεγαλύτερη ακρίβεια στη  

δική μου εργασία  

 

     

28 Συνήθως σκέφτομαι/ανησυχώ για 

 θέματα της εργασίας όταν είμαι σπίτι μου 
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29 Συμμετέχω  σε προγράμματα κατάρτισης 

 για να βελτιώσω τις δεξιότητες 

 και ικανότητές μου 

 

     

30 Αναμένονται τόσα πολλά από εμάς 

 

 

     

31 Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία 

 εξαιτίας της ικανοποίησης που 

 βιώνω από την ανάληψη προκλήσεων  

που είναι ενδιαφέρουσες 

 

     

32 Συμμετέχω σε αυτήν την εργασία εξαιτίας  

της ικανοποίησης που βιώνω όταν κάνω 

 με επιτυχία δύσκολες εργασίες 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ηγεσία και ο ρόλος της 

 

 

Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό στον οποίο ισχύουν τα παρακάτω στον οργανισμό 

στον οποίον εργάζεστε (1=Καθόλου,2=Ελάχιστα,3=Αρκετά, 4=Πολύ , 5=Πάρα πολύ) 

 

 

 

  1 2 3 4 5 

33 Συγκεντρώνουμε συστηματικά 

 πληροφορίες που έχουν σχέση  

με την εργασία μας 

 

     

34 Γίνεται συστηματική έρευνα στους 

χρήστες  

των υπηρεσιών υγείας, τουλάχιστον μία  

φορά το χρόνο για να αξιολογηθεί  

η ποιότητα  των υπηρεσιών  

 

     

35 Η διαδικασία ανίχνευσης των αναγκών  

και των προτιμήσεων των 

χρηστών/πολιτών 

 είναι αργή 

 

     

36 Δεν εισακούγονται τα παράπονα των 

χρηστών/πολιτών 
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37 Ο οργανισμός είναι ανοικτός και 

 ανταποκρίνεται στις αλλαγές 

 

     

38 Ο οργανισμός θεσπίζει ένα ρεαλιστικό 

 σύνολο μελλοντικών στόχων για 

 το μέλλον του 

 

     

39 Ο οργανισμός έχει ένα ρεαλιστικό όραμα 

 για το μέλλον του συνόλου των 

υπηρεσιών  

και των εργαζομένων 

 

     

40 Υπάρχει ομαδικό πνεύμα 

 

 

 

     

  1 2 3 4 5 

41 Η επικοινωνία από το ένα τμήμα στο άλλο 

 δεν χρειάζεται να ακολουθεί  

συγκεκριμένα κανάλια 

 

     

42 Δεν μπορεί να γίνει κάτι μέχρι ο 

διευθυντής/προϊστάμενος 

 να εγκρίνει μια απόφαση 

 

     

43 Οι διευθυντές ενθαρρύνουν τους 

 εργαζόμενους να συζητήσουν 

 θέματα που σχετίζονται 

 με την εργασία με εκείνους  

που δεν είναι ούτε άμεσα ανώτεροι  

ούτε υφιστάμενοι 

 

     

44 Θα πρέπει να ρωτάω το Διευθυντή /  

Προϊστάμενο/ανώτερο , πριν κάνω κάτι 

 

     

45 Οι διευθυντές αναμένουν από τους 

 εργαζομένους να βρίσκουν  

λύσεις στα προβλήματα 

 

     

46 Το νοσοκομείο με εμπνέει πραγματικά να 

κάνω ότι καλύτερο στη δουλειά 

 

     

47 Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι 

 η μάθηση των εργαζομένων είναι  

επένδυση και όχι απλά δαπάνη 
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48 Το προσωπικό συμμετέχει  

στη λήψη αποφάσεων σχετικά 

 με τομείς που χρίζουν βελτίωσης 

 

     

 

49 

 

 

Θεωρώ ότι οι αξίες μου και οι αξίες του  

νοσοκομείου είναι παρόμοιες  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Νιώθω πολύ μικρή  δέσμευση για αυτό  

το νοσοκομείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


